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1.

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Rezort / zriaďovateľ:
Forma hospodárenia:
Generálny riaditeľ:

Národné lesnícke centrum
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
príspevková organizácia
Ing. Martin Moravčík, CSc.

Členovia vedenia Národného lesníckeho centra:
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.

námestník generálneho riaditeľa

Dr. Ing. Tomáš Bucha
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
Ing. Peter Szarka

riaditeľ NLC – LVÚ Zvolen
riaditeľ NLC – ÚLPV Zvolen
riaditeľ NLC – ÚLZI Zvolen
riaditeľ NLC – ÚHÚL Zvolen

Ing. Peter Kaštier, PhD.
Ing. Ľudmila Marušáková, PhD.
Ing. Anna Miková
Ing. Ján Bavlšík

námestník riaditeľa NLC – LVÚ Zvolen
námestníčka riaditeľa NLC – ÚLPV Zvolen
námestníčka riaditeľa NLC – ÚLZI Zvolen
námestník riaditeľa NLC – ÚHÚL Zvolen

2.

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

Poslanie organizácie definujú hlavné činnosti v zmysle štatútu Národného lesníckeho centra
(NLC), podľa ktorého zabezpečuje úlohy rezortu v oblastiach lesníckeho výskumu a vývoja,
vzdelávania a práce s verejnosťou, verejného obstarávania programov starostlivosti o lesy,
odbornej pomoci, správy a poskytovania lesníckych dát a informácií, prípravy podkladov pre
programy starostlivosti o lesy a tematické štátne mapové dielo s obsahom lesného
hospodárstva.
NLC tvoria štyri ústavy:
- NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
- NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
- NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
- NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Poslaním NLC-LVÚ Zvolen je rozvíjať lesnícky výskum v Slovenskej republike so
zameraním na aplikovaný výskum v oblasti pestovania, ochrany, ekológie a monitoringu lesa,
lesníckej ekonomiky a politiky.
Smerovanie NLC-LVÚ Zvolen v strednodobom horizonte vychádza z aktuálnych
koncepčných a strategických materiálov prijatých Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka (MPRV SR), a to „Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky 2013 – 2020“ a
„Priority pôdohospodárskej vedy a výskumu do roku 2015“. Okrem rezortu pôdohospodárstva
významne ovplyvňujú činnosť NLC-LVÚ Zvolen koncepčné materiály Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR, a to najmä materiál „Poznatkami k prosperite – Stratégia
3
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výskumu a inovácii pre inteligentnú špecializáciu SR“. Špecifikácia smerovania NLC-LVÚ
Zvolen je rozpracovaná do koncepčných materiálov NLC, najmä vo „Výskumnom zámere
NLC-LVÚ Zvolen na roky 2010 – 2014“ a materiálu prijatého a schváleného vedeckou radou
NLC „Stratégia smerovania a rozvoja vedy, výskumu a vývoja na NLC-LVÚ Zvolen v období
do roku 2015“. Tieto dva materiály budú aktualizované v nadväznosti na aktuálne koncepčné
materiály na národnej úrovni.
Ústav sa naďalej bude zameriavať na riešenie výskumných a nevýskumných úloh, ktoré
vyplývajú z kontraktu uzavretom medzi MPRV SR a NLC.
Pre posilnenie prepojenia výskumu s lesníckou praxou sa NLC-LVÚ Zvolen zapája do
prípravy „Programu rozvoja vidieka SR“, ktorý vychádza z Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka. Orientujeme sa na spoluprácu v rámci opatrení
Technickej pomoci a Európskych inovačných partnerstiev.
Okrem toho sa ústav bude orientovať na získanie projektov zo Štrukturálnych fondov EÚ
a výziev Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Podporuje účasť zamestnancov vo
výzvach INTERREG, Nórsky mechanizmus a LIFE+, COST. Ústav bude podporovať účasť
svojich pracovníkov v programe EÚ pre výskum HORIZONT 2020 a schémach bilaterálnej
spolupráce.
Nastávajúce predsedníctvo SR v procese Európskej ministerskej konferencie o ochrane
lesov (FOREST EUROPE) bude pre NLC-LVÚ Zvolen výzvou pre posilnenie svojej pozície
v medzinárodnom priestore, a to v (i) medzinárodných lesníckych inštitúciách a profesijných
združeniach (EFI, IUFRO); (ii) v štruktúrach EÚ (stále výbory pre lesníctvo), kde zastupuje
Slovensko; (iii) v medzinárodných organizáciách (EHK OSN, FAO, OECD) a ďalších
politických procesoch (UNFF, CBD), kde buď zastupuje Slovensko alebo zabezpečuje
podporné aktivity pre MPRV SR.
NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Činnosť NLC-ÚLPV Zvolen je v strednodobom horizonte zameraná na plnenie úloh
štátnej lesníckej politiky, ktorá je zadefinovaná v materiáli Vízia, prognóza a stratégia rozvoja
lesníctva na Slovensku so zameraním na skvalitnenie ďalšieho vzdelávania, poradenstva
a práce s verejnosťou.
Činnosť ústavu v oblasti celoživotného vzdelávania, práce s verejnosťou a prípravou
Programu rozvoja vidieka (PRV) SR je a bude limitovaná rozsahom poskytnutých
prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Prioritne sa budú zabezpečovať úlohy spojené s overovaním odborných spôsobilostí
v lesnom hospodárstve (LH) v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MP SR č. 441/2006 Z. z., vyhlášky MP SR č. 451/2006 Z. z., zákona
č.138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z., vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh a pokynov
sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.
V rámci ďalšieho vzdelávania a poradenstva sa činnosť bude zameriavať na úzku
spoluprácu s majiteľmi a obhospodarovateľmi lesov, s cieľom vytvoriť a udržiavať funkčný
systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praktickej realizácie pri obhospodarovaní
lesov. Pozornosť sa bude venovať príprave systému celoživotného vzdelávania a poradenstva
LH v rámci programovacieho obdobia (2014-2020).
V oblasti práce s verejnosťou sa bude prioritne venovať pozornosť lesnej pedagogike.
Po schválení koncepcie rozvoja lesnej pedagogiky je ďalším zámerom jej implementácia
do činností jednotlivých lesníckych subjektov. V ďalšom období sa pozornosť sústredí na
vytvorenie systému viaczdrojového financovania lesnej pedagogiky. Rovnaká pozornosť sa
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bude venovať Lesníckym dňom, ktoré sa stali účinným nástrojom na informovanie širokej
verejnosti o lesníctve.
Činnosť ústavu sa ďalej zameria na prípravu programovacieho obdobia EÚ 2014-2020
v oblasti podpory lesníctva a rozvoja vidieka. Rovnako bude ústav pre majiteľov
a obhospodarovateľov lesa poskytovať komplexné služby pri vypracovávaní a implementácii
projektových podpôr z jednotlivých podporných nástrojov EÚ s dôrazom na PRV SR
a programy cezhraničnej spolupráce.
Ústav bude naďalej zabezpečovať záväzky SR v medzinárodných združeniach
(ECE/FAO/ILO, Forest Communication Network).
NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
NLC-ÚLZI Zvolen zabezpečuje všetky činnosti súvisiace so správou a rozvojom
Informačného systému lesného hospodárstva (IS LH) a Informačnej banky (IB).
V strednodobom výhľade sa organizácia zameriava predovšetkým na vybudovanie jednotného
integrovaného informačného systému orientovaného na optimalizáciu zberu, kontroly,
aktualizácie a archivácie súborov číselných aj geopriestorových dát zo všetkých oblastí
lesníckych činností.
Neustálym zavádzaním nových informačných a komunikačných technológií do činnosti
ústavu vyvíjajú sa web-aplikácie na evidenciu, publikovanie a prezentáciu údajov a na
rôznych stupňoch agregovaných informácií o lesoch SR pre širokú odbornú aj laickú
verejnosť. Vytvárajú a konsolidujú sa tematické vrstvy geografického informačného systému
(GIS), ako je lesná cestná sieť a vodné toky tak, aby boli využiteľné pre rôzne priestorové
analýzy. Vytvárajú a napĺňajú sa metainformácie údajov IS LH v súvislosti so Smernicou
INSPIRE a Zákonom o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI), ako aj
v súlade s koncepciou budovania metainformačného systému MPRV SR.
Implementáciou technológií leteckého diaľkového prieskumu Zeme (DPZ, letecká
digitálna kamera a letecký laserový skener) zabezpečených v rámci projektu „Monitoring
a výskum lesných ekosystémov“, ktorý je financovaný zo Švajčiarskeho finančného
mechanizmu ústav rozširuje oblasť spracovania leteckých meračských snímok (LMS), ktoré
každoročne obstaráva pre potreby vyhotovenia programov starostlivosti o lesy (PSL), aj o ich
priame zabezpečenie. K dispozícii budú súčasne farebné a infračervené LMS spolu s údajmi
leteckého laserového skenovania. Kombinácia týchto najmodernejších prvotných údajov
leteckého DPZ a prostredníctvom nich vzájomné prepojenie všetkých rozhodujúcich činností
ústavu (fotogrametria, DPZ a GIS) do zjednoteného systému sa môže stať novým impulzom
racionalizácie vyhotovenia PSL ako aj ďalších činností hospodárskej úpravy lesov (HÚL).
Uvedené materiály sú zdrojom objektívnych, aktuálnych a presných geopriestorových
údajov využiteľných nielen pre lesnícke mapovanie, GIS, ale aj ako zdroj kvantitatívnych
a kvalitatívnych informácií pre všetky lesnícke zisťovania (regionálne, porastové, špeciálne)
a pre krízový manažment poškodených lesov.
Najnovšie technologické, softvérové a hardvérové vybavenie, vedomostný a personálny
potenciál vytvára predpoklady rozšírenia odboru diaľkového prieskumu Zeme na
špecializované pracovisko, ktoré by koordinovalo, zabezpečovalo zber a spracovanie
materiálov leteckého DPZ pre MPRV SR ako aj ďalšie mimorezortné štátne organizácie.
NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
NLC-ÚHÚL Zvolen plní úlohy hospodárskej úpravy lesov na naplnenie cieľov trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL) v zmysle § 38 zákona č.326/2005 Z. z.
o lesoch. Z týchto úloh pre zriaďovateľa MPRV SR zabezpečuje najmä rozvoj HÚL, tvorbu
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metód a postupov jej vykonávania, komplexné zisťovanie stavu lesov pre potreby rámcového
plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov, výber vyhotovovateľov PSL.
Činnosť v strednodobom výhľade je orientovaná na zámery štátnej lesníckej politiky
v oblasti TUOL vyplývajúce z Národného lesníckeho programu (NLP) SR, Akčného plánu
Národného lesníckeho programu SR a ďalších strategických a koncepčných materiálov
schválených MPRV SR.
Ústav tvorí koncepčné a strategické dokumenty v oblasti HÚL, metód a postupov
vykonávania HÚL. Zabezpečuje aj spracovanie komplexných diel a informačných vrstiev
v oblasti lesníckeho typologického a pedologického mapovania.
Metodicky i prakticky zabezpečuje komplexné zisťovanie stavu lesa, rámcové zisťovanie
a rámcové plánovanie, tvorbu modelov hospodárenia.
Metodicky podporuje vyhotovovanie povinného PSL pre všetky lesné pozemky
oprávnenou odborne spôsobilou osobou, ako nástroja štátu, vlastníkov, obhospodarovateľov
lesov pre TUOL. V oblasti praktickej tvorby PSL zabezpečuje verejné obstarávanie na výber
vyhotovovateľa, preberanie prác a kontrolu vyhotovovania PSL na základe zmlúv o dielo
s vyhotovovateľmi PSL.
Ústav postupne zavádza permanentnú aktualizáciu údajov o lesoch (PAL) na rôznych
hierarchických úrovniach s využitím lesnej hospodárskej evidencie (LHE), prostriedkov DPZ
a rastových modelov. Zámerom je poskytovanie aktuálnych údajov prostredníctvom IS LH
a lesníckeho geografického informačného systému (LGIS) v spolupráci s ďalšími
organizačnými zložkami NLC. Dôležitá je ďalšia podpora overovania a zavádzania výsledkov
výskumu a vývoja do praxe a účasť na domácich a medzinárodných projektoch.
Pre NLC-ÚHÚL Zvolen je v súčasnosti prioritná spolupráca na realizácii Programového
vyhlásenia Vlády SR 2012-2016 v oblasti HÚL, podľa ktorého: „Vláda pripraví mechanizmy
pre dobudovanie systému HÚL, vrátane trvalého financovania vyhotovenia PSL a prijme
systémové opatrenia v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia týchto činností.“
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3.
KONTRAKT ORGANIZÁCIE
(MPRV SR) A JEHO PLNENIE

S ÚSTREDNÝM

ORGÁNOM

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národné lesnícke centrum
uzatvorili pre rok 2013 kontrakt č. 319/2012-710/MPRV SR a dodatky č. 1 a 2 k tomuto
kontraktu, na základe ktorých bol NLC pridelený príspevok vo výške 4 419 338,43 €.
Kontrakt
je
zverejnený
na
internetovej
stránke
NLC
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/nlc/kontrakt.aspx. V prípade prekročenia rozpočtu stanoveného
kontraktom na jednotlivých úlohách boli vykonané činnosti uhradené z vlastných zdrojov
NLC. Plnenie úloh kontraktu podľa jednotlivých prvkov sa uvádza v nasledujúcom texte.
ROZVOJ HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESOV (08V0202)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL), tvorba
metód a postupov jej vykonávania
NLC-ÚHÚL Zvolen
Ing. Ján Bavlšík
Ing. Tibor Jančok (Ing. Pavol László)
2013
117,51 tis. €
117,51 tis. €
120,75 tis. €

Cieľom tejto stálej rozvojovej úlohy nevýskumného charakteru bola realizácia činností
vyplývajúcich z § 55 ods. 1 písm. d) a z § 38 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPRV SR č. 453/2006 Z. z. o HÚL
a o ochrane lesa.
V roku 2013 boli v rámci úlohy riešené tieto aktivity:
- Metodiky, postupy a usmernenia k problematike HÚL a k vyhotovovaniu PSL:
- overenie metódy podrobného zisťovania: kombinácia rastových tabuliek (údaje pre
združený porast) s presnejším zisťovaním zakmenenia (kruhová základňa)
s uvádzaním zakmenenia nad 1,0 – porovnanie s priemerkovaním naplno, návrh na
zavedenie metódy do praxe HÚL, resp. návrh na úpravu programového riešenia
LHPTAX,
- aktualizácia vzoru Správy o doterajšom hospodárení a určení zásad na vyhotovenie
PSL (Správa o hospodárení) pre PSL 2013,
- priebežné usmerňovanie a poskytovanie odborných konzultácií v problematike
súvisiacej s vyhotovením PSL pre ŠSLH a vyhotovovateľov PSL,
- problematika smrekových porastov s prijatím konkrétnych záverov a odporúčaní pre
vyhotovenie PSL: terénne zisťovanie zásob, stanovenie intenzity výchovných zásahov
s vekom porastov do 50 a nad 50 rokov, vyhodnotenie zdravotného stavu z farebných
a infračervených leteckých snímok, využitie výstupov pri vyhotovení PSL, zásady
plánovania ťažieb v kalamitných územiach, limitujúce kritériá a faktory pre návrh
rekonštrukcií v kalamitných územiach dlhodobo postihovaných škodlivými činiteľmi,
kritériá pre objektivizáciu plánovania obhospodarovania porastov.
- Metodický postup na vyhotovovanie projektu starostlivosti o lesný pozemok - návrh pre
záverečné posúdenie a následné odsúhlasenie na MPRV SR so zohľadnením možných
zmien v právnych predpisoch (novela zákona o lesoch).
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-

-

-

Metodický postup permanentnej aktualizácie stavu lesa (PAL): vypracovaný metodický
postup a výstupy za SR; analýza a algoritmy k programovému riešeniu aktualizovaných
výstupov zásob dreva v štruktúre výstupov SLHP a Zelenej správy.
Metodický postup na zisťovanie stavu smrekových porastov a aktualizácie PSL
v priebehu jeho platnosti v kalamitných územiach: príprava podkladov a analýza
postupov hodnotenia stavu porastov navrhnutých NLC-LVÚ Zvolen a NLC-ÚHÚL
Zvolen v kalamitných oblastiach postihnutých hynutím smreka a vyhotovenie zásad
aktualizácie PSL pre modelové územie.
Návrh zmien v systéme ťažbovej úpravy lesov na základe analýzy ťažbových
ukazovateľov, osobitne v kalamitných územiach: analýza postupov plánovania ťažieb
v kalamitných územiach na obdobie 10 rokov, návrh variantného plánovania so
zohľadnením prognóz odumierania lesa; príprava metodiky pre hodnotenie plánovania
ťažby na lesnom celku (LC).
Dopracovanie systému logických a formálnych kontrol dodržiavania metód zisťovania
stavu lesa a návrhov plánov hospodárskych opatrení: priebežné zapracovanie kontrol do
programu LHPTAX a úprava programu.
Vypracovanie návrhu aktualizovaného vzoru Všeobecnej časti PSL.
Aktualizovaný Harmonogram obnov PSL odsúhlasený na roky 2010-2019; kontrola
výmer porastovej plochy podľa jednotlivých rokov platnosti PSL.
Účasť na konaniach súvisiacich s vyhotovením PSL.
Stanoviská a odborné posudky: 1) návrhy na zmenu a doplnenie zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch; 2) pripomienky k návrhu MŽP SR a k návrhu MPRV SR na novelizáciu zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
Odborné služby pre ŠSLH: 1) mapové výstupy pre prerokovanie Správ o hospodárení a
stanovení zásad pre obnovu PSL v roku 2013; 2) podklady pre ŠSLH k vyhlasovaniu LC
s rokom začiatku platnosti v roku 2015.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Komplexné zisťovanie stavu
pôsobnosti krajských lesných
v riadiacej pôsobnosti MPRV SR
NLC-ÚHÚL Zvolen
Ing. Ivor Rizman
Ing. Henrich Klescht
2013
150,00 tis. €
150,00 tis. €
168,80 tis. €

lesa v územnej
úradov (KLÚ)

Cieľom riešenia tejto stálej nevýskumnej úlohy je komplexné zisťovanie stavu lesa (KZSL)
pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov podľa § 38 ods. 2 písm.
b) a § 46 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, §§ 31-32 vyhlášky
MPRV SR č. 453/2006 Z. z. o HÚL a ochrane lesa.
Úloha bola realizovaná ako:
- aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pre obnovu PSL v roku 2013 na
výmere 205 000 ha,
- priebežné dopĺňanie systému modelov hospodárenia v súvislosti so zmenami po prácach
vyhotovovateľov PSL v roku 2012,
- vypracovanie modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL do Správ
o hospodárení pre obnovu PSL v roku 2013,
- predloženie návrhov na vyhlasovanie ochranných lesov,
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-

zaradenie častí lesov do pásiem ohrozenia podľa stupňa úrovne znečistenia ovzdušia,
aktualizácia spojitých grafických vrstiev lesníckej typológie a pedológie.

V roku 2013 boli v rámci úlohy riešené tieto aktivity:
- Dopracovanie a odovzdanie súčastí Správ o hospodárení na LC pre konania o vyhotovení
PSL na obdobie rokov 2014 (spolu na 205 000 ha).
- Dopĺňanie chýbajúcich modelov hospodárenia pre obnovu PSL s platnosťou od 1.1.2013
(spolu na 206 800 ha).
- Plánovanie rozsahu vonkajších prác KZSL, príprava na vonkajšie práce, vypracovanie
usmernenia pre vonkajšie práce, odborné zaškolenie pracovníkov pred vonkajšími
prácami pre konkrétne špeciálne činnosti, odborné školenie.
- Terénne preverenie a aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pred
obnovou PSL s platnosťou od 1.1.2015 v roku 2013 – vonkajšie práce KZSL len na
základe požiadaviek odborných lesných hospodárov (OLH) o zmenu kategorizácie:
celková výmera lesných pozemkov preverovaná KZSL v roku 2013 bola 189 800 ha.
- Prerokovanie návrhu zmien kategorizácie lesa s OLH, editácia zmien zistených v teréne.
- Získavanie podkladov od iných subjektov.
- Rozpracovanie častí Správ o hospodárení pre LC v LHC s platnosťou PSL od 1.1.2014.
- Príprava publikovateľných vrstiev a údajov na internetovú stránku s tematikou
špecializácií KZSL.
- Typologické a pedologické domapovávanie území, ktoré sa dostali do porastovej plochy
(prírastky lesných pozemkov na základe obnovy PSL s platnosťou od.1.1.2014) na
základe požiadaviek vyhotoviteľov PSL (spolu na 205 000 ha).
Pracovníci KZSL sa zároveň zúčastňovali konaní súvisiacich s vyhotovením PSL.
Výsledkami ich činnosti bol aktualizovaný systém rámcového plánovania a oblastných
modelov hospodárenia, aktualizovaná spojitá grafická vrstva lesníckej typológie a pedológie,
výstupy KZSL v Správach o hospodárení pre LC.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Vývoj, rozvoj a správa informačného systému lesného
hospodárstva (IS LH) a poskytovanie informácií z IS
LH
NLC-ÚLZI Zvolen
Ing. Anna Miková
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2013
270,00 tis. €
270,00 tis. €
273,69 tis. €

Cieľom tejto úlohy je správa a rozvoj IS LH so všetkými jeho atribútmi, dátová a softvérová
podpora pre riadiace a rozhodovacie procesy sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva
MPRV SR a rozpočtových a príspevkových organizácií v jej riadiacej pôsobnosti,
poskytovanie informácií z IS LH.
V rámci plnenia tejto úlohy boli vykonané hlavne tieto činnosti:
- Prevzatie schválených PSL do databanky IS LH; kontroly a opravy súborov
alfanumerických a geopriestorových dát v procese schvaľovania PSL.
- Aktualizácia súborov dát v dátovom sklade a harmonizácia priestorových údajov
s vytvorením súboru dát za SR so stavom k 31.12.2012, vrátane dát o chránených
územiach.
- Zber, záznam, kontrola a oprava súborov dát z ročných evidencií podľa vyhlášky o LHE.
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-

-

Spracovannie a odovzdanie podkladov pre vyhotovovateľov PSL pre rok 2013.
Výber a distribúcia súborov dát PSL do používaných softvérových aplikácií podľa
požiadaviek obhospodarovateľov lesa.
Vypracovanie Súhrnných informácií o stave lesov SR so stavom k 31.12.2012;
informácie sú publikované na ForestPortali.
Údržba a správa údajov dátového skladu: vykonala sa archivácia neplatných plánov do
dátového skladu, prebehla revízia štruktúr databáz v súvislosti s tvorbou výmenného
formátu.
Vytvorenie aplikácie na výpočet bilancovaných zásob na základe PSL, LHE a ročného
prírastku.
Vytvorenie a otestovanie web-aplikácie „DÁTOVÝ PORTÁL“ na prenos dátových
súborov PSL a dokumentov medzi vyhotovovateľom PSL, NLC a štátnou správou
v procese schvaľovania PSL.
Správa a údržba existujúceho aplikačného softvéru podľa potrieb: LhpTax, Tabuľka
Plochová, KZSL program.
Na základe požiadaviek lesných úradov sa spolupracovalo pri napĺňaní údajov
o obhospodarovateľoch lesov, OLH a ich jednotkách priestorového rozdelenia lesa
(JPRL). Vzhľadom na reorganizáciu štátnej správy bol vykonaný prieskum potreby
školenia pre pracovníkov štátnej správy pre vedenie registrov obhospodarovateľov, OLH
a prideľovaní JPRL.
Dopracovali sa moduly na editáciu ročných hlásení operátorom - zvýšenie efektívnosti pri
editácii údajov z papierových výkazov, vypracovanie reportov s informáciami z LHE
agregovanými na rôznom stupni.
Zadefinovala sa štruktúra výmenného formátu pre PSL (zverejnený na
http://lvu.nlcsk.org//lgis/PSLschema.xsd), transformácia zo štruktúry programu LHP_Tax do
výmenného formátu a import z výmenného formátu do databanky.
Názov úlohy:

Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

A: Tvorba a spracovanie tematického štátneho
mapového diela s tematickým obsahom lesného
hospodárstva (TŠMD LH).
B: Informačná podpora pre zabezpečenie realizácie
lesníckych opatrení
NLC-ÚLZI Zvolen
A: Ing. Karol Šandorfi
B: Ing. Anna Miková
A: Ing. Tibor Jančok (Ing. Pavol László)
B: Ing. Drahoš Brezula
2013
270,00 tis. €
270,00 tis. €
288,00 tis. €

A: Ťažiskom činnosti “Tvorba a spravovanie tematického štátneho mapového diela
s tematickým obsahom lesného hospodárstva“ je tvorba, aktualizácia a vydávanie tematického
štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH).
Geopriestorové informácie získavané pri činnosti TŠMD LH tvoria rozhodujúci podklad pre
vytváranie GIS vrstiev súvisiacich s lesným hospodárstvom.
-

V rámci plnenia tejto úlohy boli vykonané hlavne tieto činnosti:
Spracovanie 2 874 digitálnych leteckých meračských snímok.
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-

Zameranie 677 vlicovacích bodov pre AATB; vyhotovenie fotogrametrických projektov
pre 35 lesných hospodárskych celkov (LHC).
Tvorba GIS vrstiev „lesná dopravná sieť“ a „vodné toky“.
3 D vektorizácia - predvyhodnotenie viditeľných zmien na výmere 204 945 ha lesných
pozemkov.
Doplnenie polohopisu na základe 86 klasifikovaných LMS vyhotoviteľmi PSL.
3 D mapovanie bezlesia na výmera približne 430 tis. ha.
Vyhotovenie 1 831 mapových listov (ML) ŠMO 1:5 000 farebných (RGB) digitálnych
ortofotomáp a 512 ML infračervených (CIR) digitálnych ortofotomáp.
Spracovanie údajov z leteckého laserového skenera z výmery 240 km2, skenovanie bolo
vykonané s priemernou hustotou 3 body na m2.
Vyhodnotenie zdravotného stavu vykonané na vybranom území Nízkych Tatier.
Tvorba rozšírených mapových výstupov, ktoré zahŕňajú ortofotomapy (farebné
a infračervené) preložené obrysovou mapou, mapy zdravotného stavu porastov (z
porastov s prevládajúcim zastúpením smreka).
vyhotovenie súvislej bezošvej mapy pre tlač TŠMD LH na 204,7 tis. ha lesných
pozemkov na katastrálnej výmere 4 828 km2.
Tlač súvislého TŠMD LH.

B: Cieľom časti úlohy informatizačná podpora pre zabezpečenie realizácie lesníckych
opatrení je zabezpečenie informačnej podpory v rámci realizácie lesníckych opatrení PRV SR
na roky 2007-2013.
V rámci úlohy sa vykonali tieto činnosti:
- Príprava a poskytnutie aktuálnych údajov s obsahom lesnícko-enviromentálnych opatrení
a chránených území európskeho významu v rámci sústavy NATURA 2000.
- Priebežne overovanie správnosti údajov v predkladaných žiadostiach v spolupráci so
zodpovedným pracovníkom PPA; vystavilo sa 60 potvrdení.
- Overovanie sprvnosti zaradenia porastov do stupňov ochrany a GIS hraníc chránených
území v spolupráci so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR. Pracovné stretnutia so
zástupcami PPA, ŠOP SR a NLC na riešenie aktuálnych problémov pri uznávaní platieb.
- Spracovávanie podkladov podľa požiadaviek sekcie rozvoja vidieka MPRV SR pre ďalšie
programovacie obdobie PRV.
- Účasť na zasadnutiach pracovnej skupiny pre opatrenie „Platby týkajúce sa sústavy
NATURA 2000 na lesnej pôde“.
- Tvorba aplikácií pre žiadateľov na overovanie opodstatnenosti nároku podpory pre
aktuálne výzvy na ForestPortáli.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Prevádzkovanie a vývoj lesníckeho geografického
informačného systému (LGIS)
NLC-ÚLZI Zvolen
Ing. Ján Poláčik
Ing. Jozef Dóczy
2013
50,00 tis. €
50,00 tis. €
50,38 tis. €

Cieľom úlohy bolo prevádzkovanie a ďalší vývoj LGIS pre potreby NLC, MPRV SR, ŠS LH
a iných rezortných a mimorezortných orgánov, organizácií a verejnosti a integrácia
poľovníckeho GIS-u.
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V rámci plnenia úlohy boli vykonané tieto činnosti:
- Vykonanie úprav riešenia podľa požiadaviek užívateľov: 1) zoznam obhospodarovateľov
konkrétneho OLH a jeho JPRL, 2) filtre v zoznamoch obhospodarovateľov, OLH
a pozemkových spoločenstiev, 3) tlač detailu pozemkového spoločenstva.
- Vytvorenie nových okien na vyhľadávanie a prehľad údajov katastra nehnuteľností (KN).
- Doprogramovanie modulu editácie mesačných a ročných výkazov LHE pre OLH zvýšenie užívateľskej pohody; úpravy modulu na základe zistených poznatkov z praxe.
- Riešenie prevádzkových problémov pri importe LHE vo výmennom formáte XML.
- Prechod na nový server a na vyššiu verziu ArcGis Servera a databázového SQL Servera,
migrácia databáz a preprogramovanie niektorých častí aplikácie.
- Integrácia údajov poľovníckej štatistiky v LGIS-e.
- Preprogramovanie štvrťročného importu údajov KN.
VYHOTOVENIE PROGRAMOV STAROSTLIVOSTI O LESY (08V0203)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zabezpečenie úloh verejného obstarávania a kontrola
kvality PSL
NLC-ÚHÚL Zvolen
Ing. Peter Szarka, Ing. Ľuboš Žabka
Ing. Tibor Jančok (Ing. Pavol László)
2013
120,00 tis. €
120,00 tis.€
125,00 tis.€

Cieľom úlohy bola realizácia činností súvisiacich so zabezpečením výberu vyhotovovateľa
PSL na vyhotovenie povinných súčastí PSL a kontrola kvality PSL podľa § 38 ods. 2 písm.
d), § 40 ods.4, § 41 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a vyhlášky MPRV SR č.
453/2006 Z. z. o HÚL a ochrane lesa, prostredníctvom zabezpečenia:
- kontroly dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov, štandardov, pokynov
a postupov pri vyhotovení PSL v roku 2013,
- kontroly úplnosti a správnosti predkladaných PSL ako podkladov pre rozhodovací proces
pre príslušné orgány ŠSLH v procese ich schvaľovania,
- procesu verejného obstarávania PSL pre rok 2014.
V roku 2013 boli v rámci úlohy riešené aktivity:
- Príprava procesu verejného obstarávania (súťažných podkladov, zabezpečenie verejného
obstarávania PSL, uzatvorenie zmlúv s vybratými vyhotovovateľmi PSL, oznámenie
výsledkov súťaží obhospodarovateľom a orgánom ŠS LH).
- Príprava vstupných údajov a dát pre vykonanie kontroly prác na vyhotovení
PSL.Kontrola prác na vyhotovení PSL na 54 LC na výmere 204 945 ha:
prekontrolovanie Správ o hospodárení na všetkých 54 LC.
- Prekontrolovanie návrhov PSL odovzdaných na schválenie na OLÚ, kontrola na 55 LC –
4. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných od roku 2013: protokoly
o preberaní prác (59), pripomienky a opravy zapracované do PSL (zistených 660
nedostatkov v návrhoch PSL, uložených 319 opráv vyhotovovateľom PSL, ostatné
opravy vykonané odborom kontroly PSL.
- 51 vydaných rozhodnutí o schválení PSL (z celkového počtu 55 LC), na 51 LC PSL
odovzdaný obhospodarovateľom lesa. Na LC Slanec, LC Izra, LC Ruskov, LC Bogota
boli rozhodnutím súdu zrušené pôvodné LC, a budú vyhlásené nové LC – odovzdávanie
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-

-

-

PSL na týchto LC sa presunie do roku 2014, na LC Lesy Zborov, Neštátne lesy na LHC
Zborov, Lesy Bardejov, Neštátne lesy na LHC Bardejov a Mestské lesy Bardejov sa ku
schváleniu PSL odvolali mimovládne organizácie ochrany prírody (VLK), odvolania boli
zamietnuté a konania ukončené v roku 2013 a PSL odovzdaný do konca roka 2013.
Vypracovanie návrhu dodatku k zmluvám o dielo na vyhotovenie PSL platných od roku
2013 z dôvodu zmeny výmery LC (do 31.12.2013 vyhotovených 51 dodatkov).
Preberanie II. etapy PSL – do 31.12.2013 posúdených a prebratých 204 945 ha na 54 LC
(100 %), vyhotovených 161 protokolov z preberania prác a 157 fakturačných protokolov.
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa preberanie vykonávalo so zameraním
na podrobnejšie využívanie leteckých snímok; celkove bolo v teréne preverených 11 216
ha (6 516 ha podrobne, 4 700 ha výberom z leteckých snímok). Pri kontrole bolo
zistených 1 240 nedostatkov v návrhoch PSL (z toho 286 závažných chýb v opise,
mapovaní a plánovaní), zistené nedostatky boli opravené počas preberania prác
vyhotovovateľmi PSL, protokoly z preberania prác boli doručené ŠS LH.
Usmernenia vyhotovovateľov PSL: zabezpečenie systematického vonkajšieho aj
kancelárskeho usmerňovania vyhotovovateľov PSL s dôrazom na získanie aktuálnych
poznatkov súvisiacich s aktualizáciou využívaných metód a postupov HÚL
a zabezpečenie dodržania IS HÚL, pracovných postupov HÚL, metód zisťovania stavu
lesa a plánovania hospodárskych opatrení, vyhotovovania náležitostí PSL v súlade
s platnými predpismi, protokolom o vyhotovení PSL a podmienkami stanovenými
v zmluvách o vyhotovení PSL.
Usmernenie a školenie obhospodarovateľov lesa a vyhotovovateľov PSL k plánovaniu
výchovných zásahov (LC Pohorelá).
Školenie k využitiu výstupov aktualizácie zdravotného stavu na Lesy SR, š.p., OZ
Beňuš, OZ Liptovský Hrádok.
Kontrola dodržiavania metód vyhotovenia PSL.
Kontrola správnosti a kompletnosti predkladaných faktúr od jednotlivých
vyhotovovateľov PSL.
Zabezpečenie odovzdania návrhov PSL na všetkých 54 LC do termínu 15.12.2014 (106
protokolov na dokončovaných LC – 4. a 5. etapa preberania prác), 426 protokolov na
rozpracovaných LC – 1., 2. a 3. etapa preberania prác.
Zabezpečenie odovzdania výsledkov kontroly PSL ŠSLH, doručenie výsledkov kontrol
a protokolov z preberania prác ŠS LH a na dátové úložisko.
Vyhodnotenie vykonaných kontrol a opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
(odstránenie nedostatkov vyhotovovateľom PSL do ukončenia preberania).
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Financovanie vyhotovenia PSL
NLC-ÚHÚL Zvolen
Ing. Peter Szarka
Ing. Tibor Jančok (Ing. Pavol László)
2013
2 326,70 tis. €
2 326,70 tis. €
2 362,71 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa zabezpečili tieto činnosti:
- Vyhotovenie PSL a úhrada nákladov na povinné súčasti PSL - dokončenie
rozpracovaných PSL z roku 2012 (4. a 5. etapa prác); vyhotovenie návrhu PSL v roku
2013; priebežná kontrola správnosti a komplexnosti predkladaných faktúr od
jednotlivých vyhotovovateľov PSL; prefinancovanie vykonaných prác.
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-

Rozpracovanie a odovzdanie návrhu PSL (s platnosťou od 1.1.2014) na 54 LC (204 945
ha) ŠSLH do 15.12.2013: 1) odovzdanie Správ o hospodárení na ŠSLH, na všetkých 54
LC (204 945ha) – 1. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných od roku
2014: predloženie Správy o hospodárení na ŠS LH, zabezpečenie financovania 1. etapy
PSL; 2) predloženie 157 výziev na prebratie vonkajších prác (II. etapa podľa zmluvy
o dielo) na výmere 204 945 ha (100 %), výzvy prevzaté a vyfakturované, celkovo
vyhotovovateľom PSL k 31.12.2013 vyfakturované na rozpracovanie PSL
1 350 465,- €.

-

Dokončenie PSL na 55 LC (205 351 ha) a odovzdanie PSL schválených v roku 2013
obhospodarovateľom lesa: 1) zabezpečenie odovzdania kompletných PSL ku
schvaľovaciemu konaniu na ŠSLH na všetkých 55 LC (205 489 ha) - 4. etapa podľa
zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL platných od roku 2013 – nárast o 138 ha oproti
výmerám v zmluvách o dielo je spôsobený zmenami v katastri nehnuteľností; 2)
prekontrolovanie návrhov PSL a zapracovanie pripomienok a opráv do PSL; na LC
Slanec, LC Izra, LC Ruskov, LC Bogota boli rozhodnutím súdu zrušené pôvodné LC
a budú vyhlásené nové LC, odovzdávanie PSL na týchto LC sa presunie do roku 2014; 3)
vydaných 51 rozhodnutí o schválení PSL, na 51 LC bol PSL odovzdaný
obhospodarovateľom lesa (5. etapa podľa zmluvy o dielo), celkovo bolo
vyhotovovateľom PSL k 31.12.2013 vyfakturované na dokončenie PSL 1 012 240,- €.

MONITORING LESOV OHROZENÝCH POŽIARMI (08V0204)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Letecký monitoring lesov ohrozených požiarmi
a práce súvisiace so zabezpečením monitoringu lesov
ohrozených požiarmi
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Milan Lalkovič, Ph.D.
Ing. Henrich Klescht
2013
40,00 tis. €
40,00 tis. €
40,20 tis. €

V súlade s cieľmi úlohy bolo realizované:
- Na základe výsledkov výberového konania monitoring zabezpečovala spoločnosť AERO
SLOVAKIA a. s. Lety boli vykonávané z troch staníc Leteckej požiarnej služby (LPS) –
Nitra, Lučenec a Košice. Používané boli tri lietadlá typu Cessna.
- Lety sa uskutočňovali na základe požiarnych indexov vyhlasovaných SHMÚ, ktoré
stanovujú stupeň požiarneho nebezpečenstva v lesoch na území Slovenska.
- Lokalizácia nekontrolovaných požiarov sa realizovala v súčinnosti s jednotkami
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).
- Letecký monitoring sa realizoval v období od 18.6.2013 do 31.7.2013, t. j. 44 dní. Z tohto
počtu bolo 14 letových dní a 30 bezletových dní. Celkovo sa nalietalo 80 hodín.
Výsledkom leteckého monitoringu bola identifikácia spolu 16 ohnísk.
- Väčšina letov bola realizovaná v popoludňajších hodinách. O priebehu, trasách
a kontaktných osobách pre výkon LPM bol informovaný zodpovedný pracovník štátneho
podniku Lesy SR, š.p. Banská Bystrica. Likvidácia nekontrolovaných ohnísk v tejto
sezóne nevyžadovala ich spoluprácu.
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VEĽKOPLOŠNÁ OCHRANA LESOV (08V0205)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Veľkoplošná ochrana lesov
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Ing. Henrich Klescht
2013
10,00 tis. €
10,00 tis. €
10,32 tis. €

Cieľom riešenia úlohy bolo:
- výskumne v laboratórnych a terénnych experimentoch overiť biologickú účinnosť
vybraných metód boja s mníškou veľkohlavou,
- pripraviť a sprevádzkovať webový portál pre potreby monitoringu a kontroly škodcu,
- v súčinnosti s lesnými úradmi pripraviť stratégiu boja so škodcom v rokoch 2014-2016.
Úloha sa riešila podľa vecného a časového harmonogramu týmito potupmi:
- V poloprevádzkovom pokuse sa overila účinnosť entomopatogénneho organizmu Nosema
lymantriae na húsenice mníšky veľkohlavej. Cieľom pokusu bolo dokázať šírenie tohto
patogéna v populácii škodcu. Pokus sa založil v dvoch opakovaniach. V 12 uzavretých
boxoch boli inštalované duby veľkosti cca 1,7 m (10 ks v každom boxe). Do každého
boxu boli vložené húsenice mníšky veľkohlavej v počte 100 ks, a to v rôznom pomere
infikované : neinfikované. Pokus prebehol v období máj – júl 2013. Výsledky pokusu
potvrdili šírenie patogéna v populácii. Nosema lymantriae by mohla byť ďalším
patogénom využitým na boj s týmto škodcom.
- V terénnych podmienkach sa vykonal zber húseníc mníšky veľkohlavej na zistenie
prítomnosti prirodzených nepriateľov. Na dvoch sledovaných lokalitách (Čifáre, Ortov)
sa zistila prítomnosť monofágnej entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga.
Vzorky huby boli na overenie determinácie odoslané do laboratórií univerzít v USA,
Nemecku, Rakúsku a Bulharsku. Uvedený nález je prvým nálezom tohto organizmu na
Slovensku. Je potrebné vykonať testy selektivity a spôsobu aplikácie.
- Realizoval sa pozemný monitoring mníšky veľkohlavej spočítaním znášok na 9
monitorovacích lokalitách. Početnosť znášok škodcu sa skontrolovala na 4 320 stromoch.
- Aktualizova sa webový nástroj na zaznamenávanie početnosti mníšky veľkohlavej na
základe počtu vaječných znášok. Následne bol systém sprevádzkovaný a v spolupráci
s MPRV SR, LÚ a OLH bol vykonaný podrobný monitoring mníšky veľkohlavej.
- Spracovala sa správa o riešení úlohy a zverejnila sa na internetovej stránke http://
www.los.sk/pdf/sprava_mniska_13.pdf. Obsahuje prognózu výskytu škodcu na rok 2014.
- Veľkoplošné obranné opatrenia proti škodcovi nie je potrebné v roku 2014 realizovať.
Lokálne opatrenia zostávajú v kompetencii obhospodarovateľov, tak ako im to vyplýva
zo zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
- Riziko vzniku gradácie stále pretrváva. Na zistenie skutočného stavu škodcu v roku 2014
sa navrhuje realizovať opätovne v jesenných mesiacoch 2014 kontrolu početnosti mníšky
veľkohlavej v spolupráci s MPRV SR, LÚ a OLH.
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VÝSKUM NA PODPORU UDRŽATEĽNÉHO LESNÉHO HOSPODÁRSTVA (08V0301)

Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Posilňovanie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti lesníctva (výskumný zámer)
NLC - LVÚ Zvolen
doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
Ing. Ivan Wolf, CSc.
2010 - 2014
201,88 tis. €
201,88 tis. €
210,22 tis. €

Výskumný zámer na roky 2010-2014 pre NLC-LVÚ Zvolen bol v zmysle zásad Nového
modelu financovania vedy v rezorte MP SR predložený a schválený v porade ministra v roku
2009.
Podstatou systému inštitucionálneho financovania organizácie je zabezpečenie finančných
prostriedkov na krytie nákladov na prevádzku organizácie v rámci výskumu a vývoja, pričom
pokrýva časť nákladov na mzdy a odvody kmeňových pracovníkov a nevyhnutného
obslužného personálu, náklady na energie, prevádzku a údržbu a spravovanie majetku štátu
spravovaného danou príspevkovou organizáciou. Zároveň organizácia podávaním projektov
na APVV, rámcové programy EÚ, Operačný program „Výskum a vývoj“ (ASFEU), iné
grantové programy, respektíve výskumom pre súkromný sektor získava finančné prostriedky
na úhradu zvyšných nákladov súvisiacich s výskumom.
Hlavným cieľom tejto formy financovania výskumu je výrazne zlepšiť postavenie
v konkurenčnom prostredí, zvýšiť tlak na kvalitu výstupov a podporiť kvalitných
výskumných pracovníkov. Navrhovaný Výskumný zámer je v plnom súlade s výskumným
zameraním NLC-LVÚ Zvolen v zmysle zriaďovacej listiny a organizačného poriadku.
Zároveň zohľadňuje hlavné trendy v európskom lesníckom výskume definované najmä
prostredníctvom 7. rámcového programu EÚ pre vedu a výskum, Technologickej platformy
lesníckeho sektora, ale odráža aj požiadavky domáceho prostredia sformulované v NLP SR,
ako základnom lesnícko-politickom dokumente. Je v súlade aj s celosvetovým trendom tzv.
adaptívneho manažmentu obnoviteľných zdrojov, ktorý sa uplatňuje vo vyspelých
ekonomikách. Jeho základnou myšlienkou je skĺbenie vedeckého skúmania a skúseností
praxe, pre potreby strategického rozhodovania.
Výskumný zámer NLC-LVÚ Zvolen sa skladá z piatich špecifických cieľov:
- Ekonomická životaschopnosť lesného hospodárstva
- Integrovaná ochrana lesa s dôrazom na smrečiny
- Ekologická stabilita lesných ekosystémov
- Environmentálne priaznivé a ekonomicky efektívne obhospodarovanie lesa
- Inventarizácia, monitoring a hospodárska úprava lesa.
NLC-LVÚ Zvolen ako súčasť riešenia úlohy vypracováva návrhy projektov zameraných na
témy korešpondujúce s náplňou Výskumného zámeru, resp. inými spôsobmi vytvára
podmienky pre zabezpečenie komplexného a systematického výskumu v uvedených
oblastiach. Riešenie všetkých výskumných úloh (kontraktové úlohy, projekty APVV
a ASFEU, medzinárodné projekty) na NLC-LVÚ Zvolen v roku 2013 bolo v plnom súlade so
schváleným Výskumným zámerom. Okrem toho sa výskumní pracovníci NLC-LVÚ Zvolen
v roku 2013 uchádzali o finančnú podporu v rámci zverejnených výziev:
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-

Výzva INTELLIGENT ENERGY: projekt Generating additional value for bioenergy
supply chains by introdducing intelligent management concepts and synergy advantages
(ManageBIO), rozpočet 157 000,- €.
Mobilitná schéma APVV Slovensko – Bulharsko: projekt Monitoring and identification
entomopathtogenic fungus Entomophaga Maimaga in Lymantria Dispar Population,
rozpočet 5 232,- €.
V rámci Všeobecnej výzvy APVV 2012 s uzávierkou 21.1.2013 bolo v rámci riešenia
Výskumného zámeru v roku 2013 pripravovaných a podaných 29 projektov, pričom
týchto sedem z nich bolo schválených:

APVV-0439-12 Inovatívne metódy hospodárskej úpravy prírode blízkych lesov
APVV-0707-12 Výskum vplyvu disturbančných faktorov na dlhodobý vývoj zdravotného stavu lesov
Slovenska
APVV-0135-12 Adaptívny potenciál lesných drevín v kontexte klimatických zmien
APVV-0724-12 Výskum potenciálu drevnej biomasy na energetické využitie
APVV-0584-12 Matematické modely alokácie biomasy v mladých lesných porastoch vybraných
listnatých druhov drevín
APVV-0429-12 Mapovanie fytotoxických ozónových dávok v lesnom prostredí Vysokých Tatier.
APVV-0593-12 Vplyv zimnej údržby ciest na lesy
NLC-LVÚ sa v roku 2013 sústredilo na prípravu na nové programovacie obdobie Horizont
2020, v rámci čoho bola využitá podpora z prostriedkov Výskumného zámeru pri
nasledovných aktivitách:
- Pripomienkovanie strategických dokumentov H2020 a národnej Stratégie inteligentnej
špecializácie (Smart Specialization Strategy S3), ktorá premietla H2020 na priority SR.
- Pracovné zasadnutia na úrovni NLC-LVÚ Zvolen a integrovaného výskumu v spolupráci
s TUZVO, ÚEL SAV, VS ŠL TANAPu so zameraním na excelentnosť výskumu.
- Pracovné rokovania s relevantnými subjektmi na prípravu výskumných projektov.
- Rokovania so zástupcami Stáleho zastúpenia SR v Bruseli, výsledkom čoho bolo
presadenie Lesníctva do tematickej priority H2020.
- Rokovania s podpornými štruktúrami 7. rámcového programu na Slovensku a s MŠVVŠ
SR a s Centrom vedecko-technických informácií, koordinujúcim nástup H2020 v SR.
- Príprava projektových zámerov pre prvé výzvy H2020, ktoré boli vyhlásené 11.12.2013.
- Spolupráca s asociáciou klastrov prostredníctvom projektu CLUSTRAT, zameraná na
presadenie klastra lesnícko-drevárskeho komplexu.
- Spolupráca s Odborom regionálneho rozvoja BBSK so zameraním na projekty
regionálneho rozvoja a medzinárodnú spoluprácu regiónov v oblasti vedy a inovácií.
- Aktívne pôsobenie v Inovačnej rade BBSK.
- Informovanie členov Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) – Odbor
lesníctvo o výzvach H2020 zameraných na lesníctvo.
Ďalšie použitie prostriedkov z Výskumného zámeru bolo nasledovné:
- Príprava a zabezpečenie kvalifikačného rastu zamestnancov (dizertačné práce, priznanie
kvalifikačného stupňa IIa).
- Podpora aktivít súvisiacich s integráciou do medzinárodných lesníckych štruktúr
a rozvojom lesníctva na národnej úrovni (COST, medzirezortné konzorcium LIFE+
2013), spolupráca s Európskym lesníckym inštitútom (EFI).
- Podpora vydávania periodika Lesnícky časopis – Forestry Journal.
- Výskumné a publikačné aktivity v rámci problematík piatich špecifických cieľov
výskumného zámeru.
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Výskum efektívneho využívania environmentálneho,
ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na
Slovensku (EPOL II)
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2013
201,88 tis. €
201,88 tis. €
205,77 tis. €

Cieľom riešenia úlohy je príprava podkladov pre nasledujúce realizačné výstupy:
‐ Návrh zásad integrovanej ochrany lesa
‐ Návrh metód ochrany proti hlavným druhom inváznych škodlivých organizmov v lesoch
Slovenskej republiky
‐ Návrh, odskúšanie a sprevádzkovanie webového systému pre sprístupnenie aktuálnych
údajov diaľkového prieskumu Zeme opisujúcich zmeny v lesných porastoch
‐ Analýza stavu a zmien vo vývoji viazania uhlíka v lesných ekosystémoch, vplyvu na stav
biotopov a optimálneho manažmentu lesov z hľadiska ochrany prírody
‐ Koncepcia komunikácie s verejnosťou cez médiá
‐ Analýza významu a možností trhovej produkcie nedrevných produktov lesa
‐ Návrh postupov pestovania prírode blízkych lesov
‐ Návrh metód hospodárskej úpravy prírode blízkych lesov
V prvom štvrťroku 2013 sa začali práce na projekte vypracovaním podrobnej metodiky.
V metodike sa uvádza, že projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt z rovnakým názvom,
ktorý bol riešený v rokoch 2009-2012. Pokračuje v riešení najdôležitejších problémov
týkajúcich sa manažmentu lesa, udržania a posilnenia všetkých jeho funkcií a ich efektívneho
využívania. Aktuálne reaguje na jestvujúce (i novovzniknuté) problémy i podnety týkajúce sa
prírodných i spoločenských procesov a zasahujúce lesné ekosystémy i lesnícku prax.
Metodika bola pripravená a diskutovaná v rámci vedenia NLC-LVÚ Zvolen v priebehu roku
2013. Aby sa zlepšila kvalita výstupov, bola metodika postúpená dvom externým oponentom,
RNDr. J. Kulfanovi, CSc. z pracoviska ÚEL SAV Zvolen a prof. Ing. J. Tučekovi, CSc. z TU
Zvolen na pripomienkovanie. Obidvaja oponenti zaslali pripomienky, ktoré boli zapracované
do finálneho materiálu. Dňa 2.12.2013 sa uskutočnil kontrolný deň projektu za účasti
zástupcov MPRV SR, oponentov a zástupcov podniku LESY SR š. p. Boli vznesené
pripomienky a podané viaceré návrhy, ktoré boli zapracované do metodiky projektu. Následne
bola metodika projektu aj riešenie v roku 2013 schválené. Projekt je tematicky rozčlenený na
4 čiastkové úlohy:
1. Integrovaná ochrana lesov
2. Využitie nástrojov diaľkového prieskumu Zeme na získavanie a sprístupňovanie
aktuálnych informácií o stave lesov
3. Podpora manažmentu vybraných ekosystémových služieb v lesníctve
4. Pestovanie štruktúrne diferencovaných (prírode blízkych) lesov
Každá čiastková úloha je ďalej rozdelená na 3 – 4 etapy.
V roku 2013 bola v rámci všetkých etáp založená podstatná časť výskumných plôch tak, ako
to vyplýva zo schválenej metodiky. Začalo sa so získavaním a zberom údajov vo všetkých
etapách projektu. Získané údaje sa predbežne analyzujú a spracovávajú. Vypracovala sa ročná
správa. Experimenty sa v roku 2014 modifikujú v zmysle zmien v metodike.
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V roku 2013 sa v rámci riešenia projektu publikovali tieto vedecké a odborné články
v domácich a zahraničných odborných časopisoch, ktorých zoznam je v kapitole
7.5 Program/podprogram/prvok: 08V0301 Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného
hospodárstva na stranách 54 – 56.
ODBORNÁ POMOC PRE UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO (08V0302)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce
z členstva v medzinárodných organizáciách
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Ingrid Kriššáková
Ing. Boris Greguška, PhD.
2013
30,00 tis. €
30,00 tis. €
32,30 tis. €

Hlavným cieľom úlohy bolo zabezpečovanie určených úloh rezortu pôdohospodárstva, časť
lesné hospodárstvo v oblasti medzinárodných aktivít a medzinárodnej spolupráce s osobitným
zameraním na úlohy vyplývajúce z členstva v Európskej únii a úloh viazaných k ťažiskovým
medzinárodným inštitúciám a aktivitám, ako sú FOREST EUROPE, FAO, EHK OSN,
OECD, UNFF, EFI, EUFORGEN, EPPO a ďalšie.
V rámci realizácie úlohy sa zabezpečilo:
‐ Vypracovanie návrhov stanovísk a podkladových informácií ku stanoviskám MPRV SR
pre Stály výbor EK pre množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve,
ovocinárstve a lesníctve – Pracovnej skupiny pre poľnohospodárske otázky (Semená
a množiteľský materiál). Vyplnenie dotazníka toho istého stáleho výboru, týkajúceho sa
lesného reprodukčného materiálu za SR.
‐ Vypracovanie podkladovej informácie pre MPRV SR: (i) Problematika prístupu ku
genetickým zdrojom a zdieľaniu prínosov z ich využívania: ABS – Nagojský protokol
a návrh súvisiacej legislatívy EÚ, (ii) K návrhu Spoločného nariadenia EÚ pre úradné
kontroly v potravinárstve, veterinárstve, chove zvierat... pesticídov, rastlinolekárskej
kontroly, poľnohospodárskeho množiteľského materiálu... vrátane kontroly lesného
reprodukčného materiálu a (iii) pripomienok k návrhu právne záväznej dohody o lesoch
v Európe.
‐ Účasť na zasadnutí medzivládnej Technickej pracovnej skupiny FAO pre lesné genetické
zdroje na základe vyžiadania zástupkyne SR pri FAO.
‐ Technická pomoc pre EK – GR pre preklady (Direction générale de la Traduction, SK 2)
- pri vypracovaní slovenských prekladov návrhov novej legislatívy EÚ: nariadenia pre
množiteľský materiál rastlín (vrátane les. reprodukčného materiálu) a nariadenia
o kontrole v potravinárskom reťazci.
‐ Skompletizovanie Národnej správy pre Globálne hodnotenie genetických zdrojov lesov
FAO.
‐ Zabezpečenie komunikácie týkajúcej sa Schémy OECD pre lesný reprodukčný materiál
v medzinárodnom obchode: (i) podkladovej informácie pre Misiu SR pri OECD a (ii)
vyplnenie dotazníka OED o využití výsledkov OECD na národnej úrovni.
‐ Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny EUFORGEN pre lesnícku politiku a národné
lesnícke programy (EUFORGEN working group on FGR-relevant policies).
‐ Vypracovanie medzinárodných dotazníkov, formulárov a národných správ (súbor
dotazníkov (JFSQ, TF1 a 2) a národná správa o produkcii drevných a nedrevných
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produktov, v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle, obchode s nimi);
podklady pre EHK OSN a Európsku komisiu – DG Eurostat.
Účasť na Workshope k biogeografickému procesu Alpine Nature 2000, 11. – 14. 6. 2013
v Grazi, Rakúsko – podieľanie sa na príprave zásad manažmentu území Natura 2000
v rámci Nového biogeografického procesu pre Alpský biogeografický región –
predloženie stanovísk rezortu LH, pripomienkovanie návrhov dokumentov.
Účasť na zasadnutí Pracovnej skupiny Karpatského dohovoru pre trvalo udržateľné
obhospodarovanie lesov, 4. – 6. 9. 2013 v Rzeszowe, Poľsko – práca na znení návrhov
dokumentov „Strategic Action Plan for the Implementation of the Forest Protocol“ a
„Common criteria for definition of virgin forests“.
Spolupráca s Európskym lesníckym inštitútom (EFI). Príprava výročnej správy EFI,
účasť na činnosti regionálneho centra EFI – EFICCEC a účasť na výročnej konferencii
EFI v Nancy, Francúzsko konanej pri príležitosti 20. výročia EFI. Spolupráca
s regionálnym centrom EFI v Bruseli na príprave materiálov pre nové programovacie
obdobie 2014-2020, najmä pre oblasť HORIZON 2020 a Programy rozvoja vidieka.
Príprava materiálov pre Európsku organizáciu ochrany rastlín (EPPO), týkajúcich sa
najmä druhov Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis a háďatko borovicové.
Príprava materiálov pre jarné zasadnutie Panelu EPPO pre lesných škodcov, ktoré sa bude
konať 11. - 13. 3. 2014 vo Viedni.
Realizácia výberu priorít pre formuláciu výziev projektov typu ERANET
(WoodWisdomNet+), zodpovedajúce prioritám lesníctva a spracovania dreva v SR.
Získanie aktuálnych informácií súvisiacich s možnosťami rozvoja lesnej pedagogiky
v kontexte plnenia Akčného plánu EÚ pre LH, v rámci plnenia kľúčovej priority č. 10
„Podpora ekologického vzdelávania a informácií“.
Príprava podkladov do Európskej stratégie lesnej pedagogiky („Common European
Strategy on Forestpedagogy“) v kontexte Lesníckej komunikačnej stratégie EÚ („EU
Forest Communication Strategy“) zo dňa 9. marca 2011, viac info na
http://ec.europa.eu/agriculture/fore/publi/communication-strategy_en.pdf.
Zabezpečenie kontinuity a účasti na medzinárodnom stretnutí v oblasti pestovania lesa.
Aktívna účasť na pracovnom rokovaní JRC (možnosti medzinárodnej spolupráce) ako
súčasť delegácie štátneho tajomníka MPRV SR.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zelená správa
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.
Ing. Ivan Wolf, CSc.
2013
12,50 tis. €
12,45 tis. €
12,45 tis. €

Hlavným cieľom úlohy bolo vypracovanie podkladov k Správe o lesnom hospodárstve
Slovenskej republiky a ich predloženie sekcii lesného hospodárstva a spracovania dreva
MPRV SR. V zmysle špecifikácie prác, uvedenej v protokole o zadaní čiastkovej úlohy, sa na
úlohe v roku 2013 vykonali tieto práce:
- Vypracovali sa požiadavky na poskytnutie údajov pre tvorbu podkladov k Zelenej správe
za rok 2012 v požadovanej štruktúre. Požiadavky na údaje sa podľa príslušnosti rozoslali
na: ústredné orgány štátnej správy – MŽP SR a MV SR; centrálne orgány – Štatistický
úrad SR, Národný inšpektorát práce, Centrum zdravotníckych informácií, Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky; štátne podniky lesného hospodárstva v pôsobnosti
MPRV SR, MO SR; stredné odborné školy s lesníckym zameraním a TU vo
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Zvolene;inštitúcie lesníckej vedy a výskumu; profesné a odborné lesnícke inštitúcie;
inštitúcie certifikácie lesov Slovenska a na múzeá s problematikou lesníctva a súvisiacich
činností. Podľa požiadaviek oslovených subjektov sa im poskytli elektronické verzie
požadovaných tabuliek.
Získané údaje od oslovených subjektov sa spracovali do požadovanej štruktúry podkladov
pre Zelenú správu.
Získali sa potrebné podkladové údaje z ISLH v spolupráci príslušných zamestnancov
NLC-LVÚ Zvolen a NLC-ÚLZI Zvolen.
Vypracovali sa všetky textové, grafické a tabuľkové údaje a prehľady o lesoch a lesnom
hospodárstve SR za rok 2012 na ich využitie pri vypracovaní „Zelenej správy – Správy
o lesnom hospodárstve v SR za rok 2012“.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Systém
integrovaných
environmentálnych
a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF)
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.
Ing. Boris Greguška, PhD.
2013
16,00 tis. €
15,93 tis. €
15,93 tis. €

Výsledkom riešenia úlohy bola Správa o riešení Systému integrovaných environmentálnych
a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF) za rok 2012. Riešenie prebehlo podľa schváleného
harmonogramu a realizovali sa nasledovné činnosti:
- Výsledky IEEAF za rok 2011 sa po schválení vo vedení MPRV SR zaslali do Eurostatu.
- Spracovali sa podklady do národného účtovníctva za rok 2011 pre Štatistický úrad SR.
- Zozbierali sa vstupné údaje zo štatistických výkazov pre potreby integrovaných
ekologických a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF) za rok 2012.
- Overila sa správnosť výberového súboru za neštátny sektor.
- Zostavili sa jednotlivé účty podľa metodiky integrovaných environmentálnych
a ekonomických účtov pre lesy za rok 2012 v bežných a stálych cenách roku 1995.
- Vypracovala sa správa o riešení systému IEEAF v roku 2013, ktorá bola zaslaná na
poradu vedenia MPRV SR.
- Vypracoval sa návrh úpravy metodiky štatistických zisťovaní vykonávaných MPRV SR
v oblasti lesného hospodárstva a spracovania dreva s cieľom zvýšenia kvality
získavaných vstupných údajov.
- Výsledky IEEAF za rok 2012 sa predložili Európskej komisii (Eurostatu)
prostredníctvom aplikácie e-Damis.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Národné správy pre Globálne hodnotenie lesných
zdrojov (FRA 2015) a pre Správu o stave európskych
lesov (SoEF)
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ing. Boris Greguška, PhD.
2013
12,50 tis. €
13,56 tis. €
13,56 tis. €
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Cieľom riešenia úlohy bolo vypracovanie národných správ pre Globálne hodnotenie lesných
zdrojov FAO (FRA 2015) a pre Správu o stave európskych lesov (SoEF). Národný
korešpondent SR, ktorý bol súčasne zodpovedným riešiteľom tejto úlohy sa zúčastňoval na
príprave a finalizácii dotazníkov pre globálne hodnotenie lesných zdrojov (FRA 2015)
v rámci pripomienkovania návrhov predkladaných expertmi FAO. Zúčastnil sa na mítingu
organizovanom FAO v spolupráci s Kráľovským lesníckym departmentom Thajska, ktorý bol
zameraný na plenárne prezentácie, zasadnutia pracovných skupín, diskusné fóra a semináre na
vyjasnenie rôznych otázok a problémov súvisiacich s FRA 2015. Vypracovanie národnej
správy za Slovensko sa zabezpečilo vyplnením Spoločného dotazníka lesných zdrojov –
Collaborative Forest Resources Questionnaire (CFRQ), do ktorého sa založili podrobné
informácie a údaje o lesných zdrojoch a lesníctve, ktoré budú súčasťou výslednej správy FRA
2015. Do centrály FAO sa národná správa doručila prostredníctvom databázového
informačného systému pre lesné zdroje (Forest Resources Information Management System –
FRIMS). Národná správa za Slovensko bola založená do systému v stanovenom termíne do
31.8.2013 a následne sa zabezpečila jej záverečná kompletizácia a potvrdenie finálnej verzie
do 15.12.2013.
Zodpovedný riešiteľ úlohy sa zúčastňoval na príprave a finalizácii dotazníka pre prípravu
národnej správy na vyhotovenie Správy o stave európskych lesov (SoEF), a to v rámci práce
Tímu špecialistov pre Monitoring trvalo udržateľného obhospodarovania lesov EHK OSN.
Práce na príprave dotazníka pre národné správy SoEF sa oproti plánovanému termínu zdržali.
Oficiálny dotazník bol predložený národným korešpondentom až 12.1.2014 s tým, že termín
na jeho vyplnenie bol stanovený do 31.3.2014. V rámci plnenia predmetu úlohy riešitelia
zabezpečili v kooperácii s NLC-ÚLZI Zvolen všetky podkladové materiály pre vypracovanie
dotazníka pozostávajúceho z hodnotenia kvantitatívnych ukazovateľov o stave a vývoji trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov podľa štruktúry Správy o stave európskych lesov –
SoEF.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Akčný plán Národného programu využitia potenciálu
dreva SR
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ing. Igor Mrva
2013
25,00 tis. €
25,00 tis. €
25,20 tis. €

Cieľom riešenia úlohy bolo vypracovanie Akčného plánu Národného programu využitia
potenciálu dreva (NPVPD) SR. Pri jeho vypracovaní sa vychádzalo zo základných cieľov
a rámcových opatrení stanovených NDVPD SR. V rámci riešenia úlohy sa vykonali tieto
činnosti:
- Podrobný rozbor problematiky v oblastiach stanovených základných cieľov a rámcových
opatrení NPVPD SR sa vykonal v termíne do 31.7.2013, pričom sa identifikovali
existujúce obmedzenia, prekážky, silné a slabé stránky. Naformulovali sa kvantitatívne
a kvalitatívne predpovede smerovania vývoja a cieľov.
- V stanovenom termíne do 31.8.2013 sa naformulovali stratégie a podrobné opatrenia na
realizáciu navrhovaných základných cieľov a rámcových opatrení NPVPD SR.
- Vykonalo sa zhodnotenie a návrh finančných nástrojov na realizáciu navrhnutých
podrobných opatrení.
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Navrhli sa časové rámce, harmonogram a zodpovednosť za realizáciu jednotlivých
podrobných opatrení akčného plánu.
V termíne do 30.9.2013 sa vypracovala záverečná správa riešenia Akčného plánu NPVPD
SR a predložila sa na sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Na zabezpečenie úlohy sa ako poradný orgán vymenovala pracovná skupina na prípravu
Akčného plánu, ktorej prvé stretnutie sa uskutočnilo dňa 22.5.2013. Jej členmi boli
vymenovaní zástupcovia za MPRV SR, NLC, PEFC, MŽP SR, MDVRR SR, Zväz celulózo –
papierenského priemyslu SR, Zväz spracovateľov dreva SR, Výskumný ústav papiera
a celulózy, a. s. Členovia pracovnej skupiny sa svojimi pripomienkami a návrhmi zúčastňovali
na vypracovaní základného materiálu akčného plánu.
Pri formulovaní jednotlivých opatrení akčného plánu sa vychádzalo z podrobnej analýzy
aktuálneho stavu a vývoja národných politických a spoločensko-ekonomických ukazovateľov,
stavu a vývoja lesov a lesníctva na Slovensku, uvedených v NPVPD SR, ale aj z analýzy
európskych princípov a globálnych vplyvov, ktoré budú realizáciu NPVPD SR a jeho akčného
plánu limitovať. Návrh akčného plánu bol predložený na interné pripomienkové konanie a do
porady vedenia MPRV SR, ktorá ho schválila. V nadväznosti na výsledky predbežného
medzirezortného pripomienkového konania a pripomienky Ministerstva financií SR sa návrh
akčného plánu upravuje najmä s ohľadom na možnosti finančného zabezpečenia jednotlivých
navrhovaných opatrení. V rámci riešenia úlohy sa vypracovalo zhodnotenie dopadov akčného
plánu, a to jeho: Sociálne vplyvy – na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť
príležitostí, rodovú rovnosť a na zamestnanosť; Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na
zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu; Vplyv na podnikateľské prostredie;
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti a Vplyvy na životné prostredie.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Vytvorenie databázy v súvislosti s implementáciou
nariadenia (EÚ) č. 995/2010
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Milan Oravec, CSc.
Ing. Martin Moravčík, CSc. (od 14.5.2013)
Ing. Igor Mrva
2013
10,00 tis. €
10,00 tis. €
10,28 tis. €

Cieľom navrhnutej čiastkovej úlohy bolo vytvorenie databázy pre účely štátneho dozoru
v súvislosti s vykonávaním „Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010
z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich
na trh drevo a výrobky z dreva“. V rámci kontrolného dňa k riešeniu tejto čiastkovej úlohy
v Bratislave dňa 22.5.2013 sa skonštatovalo, že na účely uvedenej databázy k implementácii
nariadenia EÚ je možné využiť existujúce informácie, ktorými disponuje NLC v ISLH, ktorý
spravuje. Preto sa čiastková úloha v jej pôvodnom návrhu zrušila a finančné prostriedky
vyčlenené na jej riešenie čiastkovej úlohy sa využili na vypracovanie „Správy o stave
smrekových a dubových porastov Slovenska s návrhom opatrení na zvýšenie ich stability
a produkčnosti“, ktorá sa od NLC vyžadovala, ale na jej riešenie neboli k dispozícii potrebné
financie.
Pred vypracovaním správy sa navrhla jej podrobná osnova, špecifikácia prác, vecný a časový
harmonogram riešenia úlohy. Pre smrekové porasty sa vykonali tieto analýzy: 1) Analýza ich
priestorovej alokácie vrátane klasifikácie do kategórií podľa stupňa rozpadu, ktoré
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obsahovali: vymedzenie rozšírenia smrekových porastov, spracovanie analýzy ich stupňa
rozpadu, určenie subjektov, na území ktorých sa rizikové porasty v danom stupni rozpadu
nachádzajú. 2) Odvodenie mapy rozšírenia smrekových porastov Slovenska; určenie oblastí,
v ktorých za posledných 5 rokov došlo k najvážnejšiemu zhoršeniu stavu porastov podľa údajov
dlhodobého hodnotenia stavu lesa s využitím záznamov DPZ. Ako ukazovatele zhoršeného stavu
sa použila výmera odlesnenia a zmena stavu asimilačného aparátu. Tieto informácie sa
konfrontovali s údajmi o objemoch náhodných ťažieb za okresy podľa údajov LHE. Určili sa
kritériá oprávnenosti subjektu uchádzať sa o podporu na realizáciu revitalizačných opatrení. 3)
Analýza zdravotného stavu smrekových porastov a návrh obranných a ochranných opatrení
proti pôsobeniu škodlivých činiteľov. Spracovali sa údaje z lesnej hospodárskej evidencie
(tlačivo L116) a na ich základe sa zadefinovali hlavné skupiny škodlivých činiteľov
v smrekových lesoch. Pripravil sa rámcový návrh obranných a ochranných opatrení podľa
najvýznamnejších činiteľov.
Na základe uvedených analýz sa navrhli: 1) Manažmentové opatrenia na stabilizáciu
ohrozených smrekových porastov a na podporu ich rekonštrukcií na odolnejšie lesy. V rámci
riešenia sa pripravil návrh opatrení zameraných na strategické posilňovanie stability existujúcich
porastov a adaptáciu následných porastov na klimatickú zmenu. Navrhli sa opatrenia týkajúce sa
zabezpečenia lesného reprodukčného materiálu, obnovy a zakladania lesa, výchovy
a rekonštrukcie ohrozených porastov. 2) Opatrenia na optimalizáciu pH pôdy a zabezpečenie
dostatočnej potreby živín. Pripravili sa opatrenia na revitalizáciu chradnúcich smrečín vápnením
resp. hnojením, ktorých cieľom bude upraviť výživu, jej dostupnosť a zvýšiť vitalitu porastov
pomocou úpravy pôdneho prostredia.

Pre dubové a topoľové porasty sa vyhodnotilo rozšírenie dubových porastov na Slovensku
z hľadiska ich ohrozenosti defoliáciou mníškou veľkohlavou. Spracovali sa údaje o výskyte
rizikových porastov s ohľadom na priebeh gradácie škodcu v predchádzajúcich obdobiach.
Identifikovali sa subjekty na území ktorých sa rizikové porasty nachádzajú. Vypracovala analýza
zdravotného stavu dubových a topoľových porastov a návrh obranných a ochranných opatrení
proti výskytu mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar L.).
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Lesy na Slovensku za rok 2012 (brožúra)
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Marián Radocha, CSc.
Ing. Drahoš Brezula
2013
2,50 tis. €
1,62 tis. €
1,62 tis. €

Cieľom riešenia čiastkovej úlohy je vytvorenie prehľadnej, zostručnenej verzie Správy
o lesnom hospodárstve v SR za rok 2012 ako súboru vybraných tabuľkových údajov a grafov,
usporiadaných vo forme brožúry. Riešenie úlohy nadväzovalo na vypracovanú a na úrovni
MPRV SR schválenú Správu o lesnom hospodárstve za rok 2012 (Zelená správa).
- Práce na brožúre začali po prerokovaní Zelenej správy v porade vedenia MPRV SR.
- Predbežný návrh v slovenskej a anglickej verzii sa odovzdal koordinátorovi na
pripomienkovanie.
- Po vykonaní navrhnutých úprav sa pripravilo definitívne znenie a grafický vzhľad oboch
jazykových mutácií brožúry.
- Po prerokovaní Zelenej správy v NR SR sa uskutočnilo vytlačenie brožúr.
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Inventarizácia
skleníkových
lesníctva
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
Ing. Boris Greguška, PhD.
2013
6,00 tis. €
3,51 tis. €
3,51 tis. €

plynov

v sektore

Cieľom riešenia čiastkovej úlohy bolo:
- Kvantifikovať emisie/záchyty skleníkových plynov (GHG) a ich medziročné zmeny
v sektore „Využívanie krajiny, zmeny vo využívaní krajiny a lesníctvo“ (LULUCF) pre
rok 2012.
- Vypracovať podkladové správy a odborné stanoviská týkajúce sa problematiky sektora
LULUCF a to aj vo vzťahu k záväzkom prijatým nad rámec Kjótskeho protokolu.
Riešenie úlohy prebiehalo podľa vecného a časového harmonogramu riešenia.
- Aktualizovali sa údaje o požiaroch na území Slovenska za rok 2012, údaje o využívaní
pôdy v SR za rok 2012, údaje o ťažbe a prírastkoch v roku 2012, ktoré boli podkladom
pre kvantifikáciu emisií/záchytov skleníkových plynov v sektore LULUCF.
- Na základe požiadavky MPRV SR pre potreby MŽP SR bolo vypracované expertné
stanovisko zamerané na odhad vplyvov nasledujúceho započítavacieho obdobia
Kjótskeho Protokolu (2014-2020) na sektor LULUCF.
- Po skompletizovaní vstupných údajov sa v období júl až október 2013 vypočítali
uhlíkové zásoby a emisie/záchyty GHG a ich medziročné zmeny v sektore LULUCF.
- Výsledky spolu s ďalšími relevantnými informáciami sú súčasťou každoročne
vypracovávanej národnej inventarizačnej správy (NIR), ktorej kompilácia sa uskutočnila
v priebehu novembra a decembra 2013.
- Správa za sektor bola odovzdaná do Národného emisného inventarizačného systému
(NEIS) koordinovaného SHMÚ, začlenená do NIR a poslaná na Sekretariát UNFCCC.
NIR je oponovaná prostredníctvom medzinárodného revízneho tímu (ERT), pred ktorým
je následne aj obhajovaná a ktorý vypracováva hodnotiacu správu (ARR).
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Príprava druhého cyklu národnej inventarizácie
a monitoringu lesov SR
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Vladimír Šebeň, PhD.
Ing. Henrich Klescht
2013
15,00 tis. €
14,80 tis. €
14,80 tis. €

Cieľom čiastkovej úlohy bola teoretická a praktická príprava 2. cyklu národnej inventarizácie
a monitoringu lesov (NIML) SR, ktorého terénny zber údajov by sa mal uskutočniť v rokoch
2015 a 2016.
Úloha sa plnila v zmysle protokolu o zadaní úlohy a boli vykonané nasledovné práce:
- Vypracoval sa materiál o návrhu realizácie 2. cyklu NIML SR v rokoch 2015-2016, ktorý
pripomína ciele, význam a odôvodnenie vykonania NIML SR, navrhuje postup vykonania
2. cyklu a jeho technické, personálne a finančné zabezpečenie.
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Pokračovalo sa v analýzach údajov NIML SR z prvého cyklu a publikovali sa výsledky
so zameraním na kvantifikáciu zásob odumretého dreva, metodické inovácie v druhom
cykle, hodnotenie poškodenia lesa zverou a zdrojov potravy pre zver.
Zabezpečila sa archivácia údajov a ich využívanie pre potreby výskumných aj
nevýskumných projektov a úloh (Zelená správa, MCPFE, projekty APVV, ASFEÚ a i.).
Prehodnotilo sa informačné spektrum NIML SR – navrhli sa charakteristiky
informačného spektra, ktoré sú v druhom cykle potrebné v plnom rozsahu (stromové
charakteristiky, porastové charakteristiky, odumreté drevo, atď.), a ktoré sa
môžu/nemusia zisťovať podľa finančných možností príspevku iného odberateľa.
Riešila sa technika opakovaného vyhľadania inventarizačných plôch, ktorá sa následne
preverila v teréne na viacerých inventarizačných plochách.
Zástupca NLC sa zúčastnil letnej školy „Summer school / DSM for forest information”
pre využitie DPZ v NIML SR a mítingov týkajúcich sa využitia a harmonizácie údajov
národných inventarizácií lesa v Európe (financované mimo úlohy kontraktu).
Pripravovali sa podklady pre vypracovanie kapitoly Metodické inovácie pre druhý cyklus
NIML SR v rámci prípravy vedeckej monografie „Nové varianty metód na polyfunkčné
zisťovanie a monitorovanie stavu lesných ekosystémov progresívnymi technológiami“.
Zabezpečila sa európska spolupráca v oblasti harmonizácie inventarizácií lesa. NLC sa už
v roku 2010 zapojilo do kontraktu s ústavom Národnej inventarizácie vo Francúzsku,
v ktorom ide o zistenie možnosti a použiteľnosti údajov z NIML SR realizovanej
v rokoch 2005 a 2006 do EFDAC (European Forest Data Centre) pre prípravu mapy
rozšírenia drevín v Európe.
Práce na aktualizácii pracovných postupov druhého cyklu boli vzhľadom na krátenie
rozpočtu pre rok 2013 obmedzené.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Revitalizácia lesníckeho arboréta Kysihýbel
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Ing. Tibor Jančok
2013
10,00 tis. €
9,89 tis. €
9,89 tis. €

Cieľom čiastkovej úlohy bola revitalizácia a zabezpečenie funkčnosti objektu Lesníckeho
arboréta v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici, ako historického a prírodovedného objektu
národného a medzinárodného významu, pre výskum a využívanie odbornou a laickou
verejnosťou.
Vecné a časové riešenie úlohy prebiehalo v zmysle protokolu. V roku 2013 sa realizovali
nasledovné práce:
- Obnovenie označenia (číslovania) stromov a hraníc výsadieb jednotlivých drevín.
- Udržiavacie nátery existujúcich drevených objektov, oprava poškodeného oplotenia
a kosenie voľných priestranstiev a chodníkov v arboréte sa vykonali v rámci
zabezpečovania funkčnosti technickej infraštruktúry arboréta.
- Výchovné zásahy (vrátane odstránenia vyťaženej hmoty), odstránili sa odumreté stromy
a nežiaduci podrast a ošetrili sa poškodené stromy.
- Vypracovanie návrhu návštevného poriadku arboréta.
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Lesná pedagogika
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková, PhD.
Ing. Jana Petrášová
2013
10,00 tis. €
10,00 tis. €
10,48 tis. €

Cieľom úlohy bola koordinácia lesnícky zmeraného environmentálneho vzdelávania
a prezentácia lesníctva formou lesnej pedagogiky. V rámci úlohy boli realizované nasledujúce
aktivity:
- Zabezpečilo sa prevádzkovanie webového portálu www.lesnapedagogika.sk, aktualizácia
informácií o realizovaných projektoch – vkladanie propozícií, prezentácií
a fotodokumentácie, aktualizácia evidencie lesných pedagógov, úprava log partnerov.
- Bol vypracovaný materiál s názvom „Informácia o stave lesnej pedagogiky na
Slovensku“, ktorý zhodnotil aktuálnu situáciu na národnej úrovni, poskytol základné
štatistiky a aktuálne projekty súvisiace s lesnou pedagogikou.
- Realizoval sa jeden základný kurz lesnej pedagogiky v rozsahu určenom akreditáciou na
Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, ďalej sa uskutočnili 2 nadstavbové
moduly A a B a kurz s názvom Lesnícke minimum v rozsahu 40 hod. pre lesných
pedagógov bez lesníckeho vzdelania. V novembri 2013 sa konal celoslovenský kongres
lesných pedagógov v Demänovskej doline, ktorého sa zúčastnilo 75 osôb.
- Viedol sa register lesných pedagógov s kópiami dokladov o absolvovaných školeniach
a potrebnými dokumentmi.
- Realizovala sa poradenská a konzultačná činnosť pre lesných pedagógov, vrátane tvorby
nových pomôcok, aktivít a vzdelávacích stratégií. Zabezpečila sa konzultačná činnosť pre
lesných pedagógov pri tvorbe programov lesných vychádzok a akcií lesnej pedagogiky.
- Dvakrát ročne sa distribuovali ďalšie podrobnejšie informácie o LP prostredníctvom
newslettra o lesnej pedagogike.
- Zabezpečila sa tvorba a realizácia vzdelávacích projektov pre žiakov a študentov
základných a stredných škôl s názvom „Les ukrytý v knihe“, „Krok za krokom smerom
k lesu“ a „Detská lesnícka univerzita“.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Podpora práce s verejnosťou vrátane lesníckych dní
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Ľudmila Marušáková, PhD.
Ing. Jana Petrášová
2013
12,58 tis. €
12,58 tis. €
13,46 tis. €

Cieľom úlohy bol celkový manažment a koordinácia celoslovenského projektu Lesnícke dni
2013, v rámci ktorého sa zabezpečili:
- Materiálno-technické zabezpečenie slávnostného otvorenia a ďalších podujatí
v regiónoch. Bol zabezpečený celkový scenár podujatia, príprava textov pre moderátora
podujatia, zvukárov, kameramanov, osvetľovačov. Bola zabezpečená technická podpora
celého podujatia.
- Koordinácia partnerov počas realizácie projektu. Uskutočnili sa rokovania s lesníckymi
organizáciami ohľadne programu Lesníckych dní, rokovania s reklamnou agentúrou
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a ďalšími dodávateľmi služieb.
Prevádzka webovej prezentácie www.lesnickedni.sk, s dennou aktualizáciou počas
realizácie projektu.
Medializácia projektu Lesnícke dni 2013 – tvorba videopozvánky, komunikácia
s mediálnymi partnermi, tvorba tlačových správ, medializácia prostredníctvom sociálnych
sietí a webových spravodajských portálov. Bol zabezpečený propagačný a informačný
materiál projektu (tlač a distribúcia pozvánok, plagátov, citylights, baner).
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Akčný plán Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR
na roky 2013 - 2020 – časť lesné hospodárstvo
a možnosti jeho financovania z PRV 2014 - 2020
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
Ing. Drahoš Brezula
2013
6,00 tis. €
6,00 tis. €
6,11 tis. €

V rámci riešenia úlohy sa uskutočnili:
- Analýza strategických dokumentov súvisiacich s prípravou PRV 2014-2020
(NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY; Pozičný dokument Komisie
k vypracovaniu Partnerskej dohody, 1. návrh Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020).
- Stanovenie strategického cieľa, ktorý sa následne rozpracoval prostredníctvom troch
čiastkových cieľov. V rámci plnenia čiastkových cieľov sa vychádzalo z troch aspektov
(ekonomický, ekologický a sociálny) TUOL. Pre jednotlivé čiastkové ciele boli
zadefinované prioritné úlohy a možnosti ich finančného krytia v rámci PRV SR 20072013 a 2014-2020.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Centrálny register poľovníckych organizácií
NLC-ÚLZI Zvolen
Ing. Ján Poláčik
Ing. Bibiana Kapustová
2013
6,00 tis. €
6,00 tis. €
6,07 tis. €

Cieľom úlohy bolo vytvorenie centrálneho registra poľovníckych organizácií podľa zákona
č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Centrálny register bol vytvorený v rámci Lesníckeho geografického informačného
systému. Centrálna databáza bola naplnená podľa existujúcich zoznamov organizačných
zložiek Poľovníckych organizácií Slovenského poľovníckeho zväzu a podľa doterajšieho
registra
v rámci
poľovníckeho
GIS-u.
Bola
vytvorená
webová
stránka
(http://lvu.nlcsk.org/vypisy/ZoznamPolovOrg.aspx), kde sú údaje z centrálneho registra
poľovníckych organizácií dostupné verejnosti.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:

Participácia na budovaní metainformačného systému
NLC-ÚLZI Zvolen
Bc. Ing. Jozef Dobias
Ing. Peter Hudec, PhD.
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Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

2013
15,00 tis. €
15,00 tis. €
16,27 tis. €

Cieľom riešenia bola participácia na budovaní metainformačného systému rezortu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci plnenia cieľa boli vykonané tieto činnosti:
‐ Vytvorenie údajovej vrstvy spevnených lesných ciest a vodných tokov využiteľnej v GIS,
z údajových vrstiev PSL v správe NLC.
a) Vrstva spevnené lesné cesty:
- editácia polohy na podklade ortofotomáp,
- oprava topológie línií hlavne nespojitosti línií,
- pripojenie cestnej lesnej siete k cestnej sieti v správe Slovenskej správy ciest,
- fotogrametrická aktualizácia v rozsahu aktuálneho územia obnovy PSL s rokom
začiatku platnosti 2014.
b) Vrstva vodné toky a vodné plochy:
- editácia polohy na podklade ortofotomáp a rastra analýzy DMR,
- oprava topológie línií hlavne nespojitosti línií,
- čiastočné naplnenie atribútov línií z dostupných zdrojov,
- fotogrametrická aktualizácia v rozsahu aktuálneho územia obnovy PSL s rokom
začiatku platnosti 2014.
Výsledkom riešenia čiastkovej úlohy sú 1) údajové vrstvy lesných ciest a vodných tokov
a plôch: vrstva spevnených lesných ciest v rozsahu celého územia SR a vrstva vodných tokov
a plôch v rozsahu územia obnovy PSL s rokom začiatku platnosti: 2013, 2014 a 2015; 2)
dodané metaúdaje grafických vrstiev, vytvárané a spravované NLC vo formáte XML, ako aj
značkový kľúč grafických vrstiev na analýzy údajov a na vypracovanie návrhu štruktúry
údajových sád a sérií údajových sád podľa zadanej špecifikácie v metainformačnom systéme
(MIS) MPRV SR.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Operatívne
úlohy
zadané
sekciou
Lesného
hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR
NLC-ÚLZI Zvolen
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
2013
8,00 tis. €
10,74 tis. €
10,91 tis. €

Cieľom riešenia úlohy bolo zabezpečovanie operatívnych úloh písomne podľa potreby
zadávaných generálnym riaditeľom a riaditeľmi odborov sekcie lesného hospodárstva
a spracovania dreva MPRV SR v roku 2013.
1. Účasť na práci medzirezortnej pracovnej skupiny pre vypracovanie návrhov novelizácií
zákonov o lesoch a o ochrane prírody a krajiny + aktívna účasť na príprave dokumentov:
- Návrh téz a zámeru novely zákona o lesoch: Analýza diskusie zainteresovaných
skupín, väzieb na súvisiace zákony; doložka zlučiteľnosti návrhu legislatívneho
zámeru zákona o lesoch s právom EÚ; doložka finančných, ekonomických,
environmentálnych vplyvov a vplyv na zamestnanosť.
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Odpovede na pripomienky a návrhy MŽP SR k návrhu novely zákona o lesoch;
odpovede na pripomienky „Verejnosti Slovenskej republiky“ k návrhu novely zákona
o lesoch.
- Zhodnotenie "Návrhu zákona o ochrane prírody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov“ z 20.12.2012.
- Analýza rozporov zákona o ochrane prírody so smernicou o biotopoch – v rámci prác
k novelizácii zákona o OP.
- Analýza definícií lesa a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v zákonoch
vybraných krajín
- Analýza zákonov o ochrane prírody rôznych krajín sveta, najmä z pohľadu definície
ochrany prírody a preambuly zákona (Austrália-federálny, Austrália-Quensland,
Švajčiarsko, Kanada-Quebec, Rakúsko).
- Návrh vlastných paragrafových znení (návrh NLC) novely zákona o ochrane prírody
a krajiny, najmä častí sporných z lesníckeho pohľadu.
- Pripomienkovanie návrhu zákona (novely) o ochrane o ochrane prírody a krajiny,
vrátane medzirezortného pripomienkového konania. Príprava a účasť na verejnom
stretnutí k novele zákona o ochrane prírody a krajiny v Bratislave.
- Vypracovanie pripomienok a účasť na prerokovaní pripomienok v rámci konania
k vyhláške o ochrane prírody a krajiny
2. Účasť na práci medzirezortnej pracovnej skupiny pre vypracovanie návrhov jednotných
programov starostlivosti o lesy a o chránené územia:
- Príprava a rokovania pracovnej skupiny k jednotným programom starostlivosti
o lesoch a o chránených územiach.
- Riešenie problematiky programov starostlivosti o lesy v chránených územiach,
rokovania v rámci komisie, príprava prezentácií, príprava východiskového materiálu.
3. Práca na metodike mapovania biotopov:
- Príprava a rokovania na ŠOP SR ohľadom metodiky mapovania biotopov.
- Stanovisko NLC k metodike ŠOP k mapovaniu biotopov, konzultácie stanoviska so š.
p. Lesy SR a zástupcami súkromných vlastníkov.
4. Ďalšie úlohy zadané sekciou:
- Financovanie lesného hospodárstva vo vybraných európskych krajinách.
- Vypracovanie štúdie: Objem nespracovaného kalamitného dreva v CHÚ za roky 20112012.
- Analýza materiálov o Novom biogeografickom procese pre seminár v Grazi.
- Nadväzné aktivity na seminár Nového biogeografického procesu v Grazi: analýza
výsledkov, zapojenie sa do diskusného fóra na oficiálnej komunikačnej platforme EÚ.
- Pripomienky k Aktualizovanej národnej stratégii ochrany biodiverzity do roku 2020.
- Pripomienky k PAF (Priority akčného rámca financovania Natura 2000).
- Stanovisko NLC k Návrhu priorít a rozvojových impulzov pre ozdravenie ekonomiky
SR z pohľadu SOPK.
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Monitoring lesov – ČMS Lesy
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Ing. Henrich Klescht
2013
105,00 tis. €
105,00 tis. €
107,51 tis. €
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Cieľom riešenia úlohy bolo: 1) v metodickom súlade s dlhodobým medzinárodným
programom monitoringu lesov ICP Forests a koncepciou ČMS Lesy získavať aktuálne
informácie o stave lesných ekosystémov a jeho zložiek na trvalých monitorovacích plochách
(TMP) I. a II. úrovne s dôrazom na kontinuitu hlavných zisťovaní; 2) spracovať výsledky
monitoringu I. a II. úrovne monitoringu; 3) údaje zaslať programovému centru ICP Forests; 4)
zabezpečiť činnosť Strediska ČMS Lesy, koordináciu prác na národnej úrovni a väzby na
Informačný systém monitoringu životného prostredia SR; 5) priebežne aktualizovať banku dát
a parciálny informačný systém monitoringu lesov; 6) realizovať základné kroky pre
zabezpečenie kvality meraní v Centrálnom lesníckom laboratóriu (CLL).
Úloha sa plnila v zmysle protokolu o zadaní úlohy a v rámci jej riešenia boli vykonané hlavne
tieto činnosti:
- Vykonávali sa príslušné terénne práce na TMP II. úrovne monitoringu lesov (merania,
prieskumy, analýzy a hodnotenia z hľadiska prírastku, depozície pôdneho roztoku, kvality
ovzdušia, meteorológie, opadu, fenológie), a to dvakrát mesačne. Časť prieskumov sa
realizovala na všetkých TMP, časť iba na vybratých plochách. Následne sa zabezpečovali
laboratórne analýzy vzoriek v CLL NLC. Tieto činnosti sú hlavnou časťou úlohy
a nevyhnutne sa realizujú priebežne. Vzhľadom na krátenie rozpočtu úlohy sa intenzívny
monitoring realizoval v redukovanom rozsahu.
- V letnom období (júl až začiatok septembra) sa uskutočnili hodnotenia indikátorov
vitality drevín na plochách I. úrovne a plochách II. úrovne (defoliácia, diskolorácia,
prejavy škodlivých činiteľov podľa metodiky ICP Forests).
- Pokračovala kooperácia s Programovým koordinačným centrom (PCC) programu ICP
Forests (Ústav pre lesné ekosystémy, Eberswalde), a to najmä formou pripomienkovania
dokumentov súvisiacich s monitoringom lesov v Európe a riešenia validácie údajov
v centrálnej databáze monitoringu lesov v Európe.
- Realizovala sa zahraničná pracovná cesta na hlavné ročné stretnutie programu Task Force
Meeting ICP Forests v Srbsku.
- Pripravil sa návrh nového projektu „Forest Biodiversity in Europe – Life ForBiodiv“
(v rámci výzvy LIFE+ 2013 a v rámci spolupráce s ICP Forests) zameraný na hodnotenie
biodiverzity v európskej monitorovacej sieti plôch, ktorého prípravu koordinoval Fínsky
lesnícky výskumný ústav METLA.
- Vypracovala a vydala sa správa za ČMS Lesy. Priebežne sa hodnotili výsledky
intenzívneho monitoringu za rok 2013, resp. za rok 2012 (za kontinuálne prieskumy,
ktoré sa hodnotia za celý kalendárny rok). Údaje za jednotlivé prieskumy sa zaslali
Programovému koordinačnému centru programu ICP Forests prostredníctvom príslušnej
aplikácie na stránke ICP Forests, pričom zároveň prebehla validácia údajov.
- Zabezpečili sa aktivity QA/QC v CLL NLC v zmysle normy ISO STN 17025. CLL sa
zúčastnilo kruhových testov organizovaných v rámci programu ICP Forests, pričom
výsledky testov potvrdzujú spoľahlivosť stanovení príslušných meraných veličín vo
vzorkách lesných ekosystémov.
Správy z monitoringu lesov (2006 až 2013) sú prístupné na internetovej stránke:
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/lvu/vyskum/oeble/spravy_za_cms_lesy.aspx
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:

Lesnícka ochranárska služba
NLC - LVÚ Zvolen, Stredisko lesníckej ochranárskej
služby, Banská Štiavnica
Ing. Andrej Kunca, PhD.
Ing. Tibor Jančok
2013
125,00 tis. €
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Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

125,00 tis. €
134,51 tis. €

Cieľom riešenia úlohy bolo: 1) naplnenie úloh a poslania Lesníckej ochranárskej služby
(LOS) vyplývajúcich zo štatútu, zo zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov, zo zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, Nariadenia EÚ č.
1615/89, Smernice Rady EÚ č. 97/57/EC a záverov a uznesení Lesníckeho panelu EPPO; 2)
zabezpečenie kontrolnej, prognostickej a expertíznej činnosti z problematiky ochrany lesa pre
Sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR a orgány štátnej správy LH,
riešenie praktických problémov ochrany lesa na Slovensku; 3) plnenie úloh LOS
vyplývajúcich zo Spoločného usmernenia MPRV SR a MŽP SR na realizáciu opatrení podľa §
28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (č. MP SR
1586/2008-100 z 28. marca 2008); 4) vypracovanie stanovísk, posudkov, návrhov opatrení
a poradenstvo pre orgány štátnej správy LH, autorizácia prípravkov na ochranu rastlín pre
použitie v lese.
V roku 2013 boli v rámci úlohy riešené nasledovné aktivity:
- Spracovanie elaborátu „Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska v roku 2012
a prognóza na rok 2013“. Bol vydaný NLC-LVÚ Zvolen v júni 2013 v rozsahu 134 strán
a v náklade 300 ks (ISBN 978-80-8093-165-0). Elektronická verzia elaborátu je
zverejnená aj na internetovej stránke LOS: http://www.los.sk/elaborat.html.
- Medzinárodná konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2013“ sa uskutočnila 25.
a 26. apríla 2013 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s. Konferencie sa
zúčastnilo 182 registrovaných účastníkov.
- Vypracoval sa zborník recenzovaných odborných a vedeckých článkov s názvom
„Aktuálne problémy v ochrane lesa 2013“. Rozsah zborníka s 34 článkami je 181 strán
a vydaný bol v náklade 250 ks (ISBN 978-80-8093-161-2). Elektronická verzia zborníka
je zverejnená na internetovej stránke LOS: http://www.los.sk/seminar.html.
- Kontrola a monitorovanie výskytu kalamitných a karanténnych škodcov. Spolupráca
s orgánmi ŠSLH, s vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov pri riešení problematiky
ochrany lesa, pri realizácii veľkoplošných zásahov, navrhovaní opatrení, kontrola ich
realizácie a hodnotenie účinnosti.
- Zabezpečenie poradenstva, expertíznych a diagnostických stanovísk, návrh preventívnych
a supresívnych opatrení pre štátne a neštátne subjekty obhospodarujúce les.
Vypracovávanie stanovísk, posudkov, návrhov opatrení pre orgány štátnej správy.
Organizovanie a účasť na inštruktážach a školeniach.
- Spolupráca lesníckych ochranárskych služieb v krajinách EÚ, aktívna účasť na práci
EPPO, COST, implementácia predpisov EÚ do národného systému ochrany lesa.
- Skúšanie biologickej účinnosti a návrhy na registráciu prípravkov na ochranu lesa.
- Expertízy návrhov opatrení na ochranu lesa a stanoviska ŠOP v zmysle spoločného
usmernenia MPRV SR a MŽP SR na realizáciu opatrení podľa § 28 ods. 3 zákona
o lesoch a odporúčanie pre OLH na úpravu a doplnenie návrhu opatrení na ochranu lesa.
- K hlavným problémom v roku 2013 patrili biotické a abiotické škodlivé činitele: lykožrút
smrekový v smrečinách vo veku nad 60 rokov; poškodenie smrekových mladín
lykožrútom lesklým; kalamitné premnoženie tvrdoňa smrekového a lykokazov vo
výsadbách smreka; hynutie borovice lesnej na Záhorí; mníška veľkohlavá v dubinách;
podpňovka smreková v smrečinách všetkých vekových tried; Cenangium ferruginosum
v boroviciach najmä Krupinskej planiny, Štiavnických vrchov a Javoria; celoslovenské
hynutie jaseňov spôsobované hubou Chalara fraxinea (tel. Hymenoscyphus
pseudoalbidus).
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Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Kontrola lesného reprodukčného materiálu (KLRM)
NLC - LVÚ Zvolen
Ing. Dagmar Bednárová, PhD.
Ing. Tibor Jančok
2013
88,91 tis. €
88,91 tis. €
96,58 tis. €

Cieľom bolo zabezpečiť úlohy vyplývajúce z týchto predpisov: zákon NR SR č. 138/2010 Z.
z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z.; vyhláška MPRV SR č.
501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného
materiálu a jeho uvádzaní na trh; STN 481211 Lesné semenárstvo, zber, kvalita, skúšky
kvality plodov a semien lesných drevín; medzinárodné pravidlá pre testovanie semien ISTA;
Nariadenie Komisie (EK) č. 1597/2002 zo 6. septembra 2002: Podrobné pravidlá o uplatnení
Smernice Rady 1999/105/ES vo vzťahu k formátu Národného zoznamu zdrojov lesného
reprodukčného materiálu; Nariadenie Komisie (EK) č. 1598/2002 zo 6. septembra 2002:
Podrobné pravidlá o uplatnení Smernice Rady 1999/105/ES vo vzťahu k poskytovaniu
vzájomnej úradnej podpory oficiálnych orgánov; Nariadenie Komisie (EK) č. 1602/2002 z 9.
septembra 2002: Podrobné pravidlá o uplatnení Smernice Rady 1999/105/ES vo vzťahu
k možnosti zakázať dodávku lesného reprodukčného materiálu konečnému odberateľovi;
Nariadenie Komisie (EK) č. 2301/2002 z 20. decembra 2002: Podrobné pravidlá o uplatnení
Smernice Rady 1999/105/ES vo vzťahu k definícii malých oddielov semena. Priame
poverenia MPRV SR, sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva.
V rámci činnosti štátnej odbornej kontroly (ŠOK) v oblasti produkcie lesného reprodukčného
materiálu (LRM) a jeho uvádzania na trh bolo v roku 2013 zabezpečené:
‐ Vedenie ústrednej evidencie, aktualizácia, dopĺňanie a spracovanie podkladov pre
informovanie štátnej správy. ŠOK k 31. 12. 2013 eviduje 15 392 uznaných porastov,
4 608 výberových stromov, 67 semenných sadov, 130 semenných porastov, 130 génových
základní a 79 zdrojov kategórie identifikovaný, ktoré boli schválené rozhodnutím
obvodných lesných úradov od roku 2011.
‐ Vyradenie a schvaľovanie zdrojov LRM, vystavovanie uznávacích listov a ich zasielanie
obvodným lesným úradom.
‐ Spracovanie oznámení (87) o zmenách v uznaných zdrojoch; aktualizovanie 2 155
záznamov.
‐ Zriadenie nových génových základní (3), semenných porastov (4), vypracovaný uznávací
list pre semenný sad (1) a označenie výberových stromov v teréne jarabiny oskorušovej
(39).
‐ Vypracovanie a zaslanie požiadaviek na uznávanie zdrojov LRM pri obnovách PSL
a pridelenie evidenčných kódov pre uznané porasty.
‐ Zorganizovanie dvojdňovej konferencie „Aktuálne problémy zakladania a pestovania lesa
2013“ v Novom Smokovci v dňoch 17. - 18. 10. 2013 (100 účastníkov).
‐ Účasť na medzinárodnej konferencii „International Conference of the European Seed
Kilns“ v dňoch 4. 6. – 7. 6. 2013, Bernkastel-Kues, Nemecko.
‐ Kontrola a zaevidovanie 1 038 oddielov semena. V rámci kontroly a registrovania listov
o pôvode bolo spracovaných 432 listov o pôvode.
‐ Spracovanie a zaevidovanie 5 oznámení o škôlkach a prevádzkových zariadeniach a 125
oznámení o produkcii sadbového materiálu.
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‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

Kontrola dodržiavania zásad obhospodarovania semenných zdrojov, kontrola nakladania
so semenáčikmi z prirodzeného zmladenia, kontrola dodržiavania provenienčných zásad,
zásad prenosu LRM a kontrola kariet pôvodu obnovovaných porastov, kontrola
obchodovania s LRM (bolo skontrolovaných 29 obhospodarovateľov lesa). Kontrola
produkcie a evidencie semenáčikov a sadeníc v lesných škôlkach (124 producentov)
a kontrola 3 obchodníkov s LRM.
Vypracovanie a schválenie metodika na použitie LRM z obchodnej výmeny alebo
dovozu.
Vypracovanie analýzy stavu a vývoja uznaných zdrojov LRM na Slovensku.
Riešenie podnetov (4) na konania pri porušení ustanovení zákona o LRM.
Vydanie súhlasov (20) na použitie LRM z obchodnej výmeny – dovozu na obnovu lesa
a zalesňovanie alebo na iné lesnícke účely.
Vydanie súhlasov (9) na použitie LRM na obnovu lesa a zalesňovanie alebo iné lesnícke
účely na území s vyšším lesným vegetačným stupňom o dva stupne ako je výškový
pôvod LRM.
Vykonanie odberu vzoriek semien (180 oddielov), vystavenie listov o pôvode
v anglickom jazyku pre obchodnú výmenu (49).
Realizácia rekonštrukcie a dobudovanie technického vybavenia semenárskeho laboratória
vo Zvolene. Pripravili sa všetky podklady požadované na akreditáciu. Laboratórium sa
zúčastnilo porovnávacieho testu na klíčivosť PT-13-3 Pinus sylvestris L., ktoré
organizovala ISTA.
Vystavenie informačných dokumentov (3) pre sadbový materiál a 32 pre osivo obchodnej
výmeny pre oficiálne orgány členských krajín EÚ.

VZDELÁVANIE – NLC (0900102)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Zabezpečenie skúšok
v lesnom hospodárstve
NLC – ÚLPV Zvolen
Ing. Peter Balogh, PhD.
Ing. Jana Petrášová
2013
16,70 tis. €
16,70 tis. €
17,73 tis. €

odborných

spôsobilostí

V rámci riešenia úlohy sa zabezpečilo:
- Skúšky uchádzačov o získanie odbornej spôsobilosti - organizačné a technické
zabezpečenie pre 1) OLH: 71 účastníkov (04. - 07. 06. 2013) a 2) pre prácu s LRM: 19
účastníkov (17. - 18. 09. 2013).
- Skúšky odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy - organizačné
a technické zabezpečenie: 2 účastníci (10. 09. 2013).
- Overenie predpokladov technickej spôsobilosti fyzickej osoby na vyhotovenie programu
starostlivosti o lesy - organizačné a technické zabezpečenie: 1 účastník (10. 9. 2013).
ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE (0900501)
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:

Správa informačného systému rezortnej štatistiky
NLC-ÚLZI Zvolen
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Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia úlohy:
Rozpočet z kontraktu:
Financované zo ŠR:
Skutočné náklady:

Ing. Anna Miková
Ing. Jana Petrášová (Ing. Boris Greguška)
2013
28,23 tis. €
28,23 tis. €
28,77 tis. €

Cieľom úlohy je realizácia štátnych štatistických zisťovaní organizovaných a vykonávaných
MPRV SR v oblasti poľovníctva, lesného hospodárstva a spracovania dreva; vytvorenie
podkladov pre informačný systém rezortnej štatistiky; Štatistickú ročenku Slovenskej
republiky, iné publikácie vydávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, Správu o stave
lesného hospodárstva v Slovenskej republike a vypracovanie Poľovníckej ročenky SR.
V rámci plnenia cieľa boli vykonané tieto činnosti:
- Zabezpečila sa tlač a distribúcia rezortných štatistických výkazov a smerníc k ich
zostaveniu pre stanovený okruh spravodajských jednotiek.
- Vykonal sa zber, spracovanie a vyhodnotenie dodávok a cien dreva zo štatistického
výkazu Les (MPRV SR) 2-04 za IV. Q. 2012 a I. - III. Q. 2013.
- Vykonal sa zber, spracovanie a vyhodnotenie údajov zo štatistických výkazov Les
(MPRV SR) 5-01, Sad (MPRV SR) 11-01, Drevo (MPRV SR) 1-01 za rok 2012.
- Spracovali sa a odovzdali podklady do Zelenej správy, Lesníckeho súhrnného
ekonomického účtu, Štatistickej ročenky a výstupy podľa požiadaviek Sekcie LHSD.
- Vykonala sa optimalizácia siete spravodajských jednotiek pre všetky štatistické
zisťovania pre rok 2013.
- Spracovali sa údaje poľovníckej štatistiky z výkazu Poľov (MPRV SR) 12-01 a zostavila
sa Poľovnícka štatistická ročenka SR, ktorá bola odovzdaná na Sekciu LHSD MPRV
SR.
- Vykonal sa zber, spracovanie, vyhodnocovanie a publikácia trhových informácií – ceny
lesných komodít na Slovensku a vo vybraných štátoch EÚ, informácie sa publikovali
v Informačných listoch a na www.forestportal.sk.
- Upravili sa programové riešenia na zber a spracovanie údajov zo štatistických výkazov
Drevo a Poľov.
- Spracovali sa podklady pre hodnotenie národných štatistických systémov členských
krajín EÚ formou tzv. peer review.
PROJEKT
V RÁMCI
IMPLEMENTÁCIE
PROGRAMU
ŠVAJČIARSKOSLOVENSKEJ
SPOLUPRÁCE
NA
ZNÍŽENIE
HOSPODÁRSKYCH
A SOCIÁLNYCH ROZDIELOV V RÁMCI ROZŠÍRENEJ EURÓPSKEJ ÚNIE:
Názov úlohy:
Riešiteľské pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:
Koordinátor za MPRV SR:
Doba riešenia:
Plánovaný rozpočet:
Skutočné náklady:

Monitoring a výskum lesných ekosystémov
NLC-ÚLZI Zvolen
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
Ing. Drahoš Brezula
2011-2014
1 964,58 tis. € (na celé obdobie trvania projektu)
1 896,83 tis € (za rok 2013, celkove od začiatku trvania
projektu 1 908, 54 tis. EUR)

Špecifické ciele projektu:
I. Zníženie rozdielov medzi SR a EÚ v oblasti trvalo udržateľného rozvoja lesov a vidieka.
35

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2013

II. Zachovanie integrity, trvalosti produkcie a multifunkčného charakteru lesných
ekosystémov v podmienkach prebiehajúcich klimatických zmien a pôsobenia ďalších
škodlivých činiteľov na prostredie.
V roku 2013 boli realizované nasledovné aktivity:
- Realizácia 2. etapy dodávok technológie a zariadení, ktoré sú umiestnené v priestoroch KP
na NLC- Ústave lesných zdrojov a informatiky na Sokolskej 2 vo Zvolene - dátum
dodávky: 10.01.2013.
- Verejné obstarávanie na zabezpečenie lietadla pre prevádzkovanie zaobstaranej
technológie. Zmluva s úspešným uchádzačom, spoločnosťou PHOTOMAP, s.r.o.,
Poludníková 3, 040 12 Košice, o poskytnutí služieb a o spolupráci prevádzkovateľa
techniky systému snímania povrchu terénu bola pod interným číslom 110/NLC/2013-VO
podpísaná dňa 11.06.2013, zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 14.06.2013,
účinnosť nadobudla dňom 15.06.2013.
- Realizácia 3. etapy dodávok technológie a zariadení (LIDAR s príslušenstvom) - dátum
kompletizácie dodávky: 09.10.2013.
- Inštalácia LIDARU s príslušenstvom do lietadla, vykonanie testovacích letov a kontrola
funkčnosti zariadení - 08.07.-12.07.2013 (Brno, Česká republika).
- Vykonanie kalibračného letu a uskutočnenie ďalších testovacích letov pri rôznych
nastaveniach systému - 09.09. 2013 – 12. 09. 2013 (Hradec Králové, Česká republika).
- Nasnímkovanie a naskenovanie 240 km2 územia (lesné celky Bohunice a Pliešovce). v
septembri 2013 zaobstaranou technológiou. Primárne dáta z LIDARu sa spracovali do
mračna bodov, z digitálnej leteckej kamery sa získali multispektrálne snímky zalietaného
územia. Dňa 21.11.2013 sa vo vybudovanom chránenom priestore uskutočnilo posúdenie
nadobudnutých materiálov a určenie stupňa ich utajenia zodpovednou osobou MO SR
v zmysle zákona č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
- Odborné školenia pracovníkov NLC-ÚLZI Zvolen: 1) ERDAS LPS ( LPS Core, LPS
Stereo, ERDAS Extensions for ArcGIS, ORIMA)/úvodné školenie - 21. - 23. 01.2013
(Zvolen); 2) ERDAS LPS – ORIMA (LPS Core, LPS Stereo, ERDAS Extensions for
ArcGIS, ORIMA) / pokročilé školenie - 31.01. - 01.02. 2013 (Zvolen); ERDAS
IMAGINE / úvodné školenie 21.- 22. 03. 2013 (Zvolen); 3) ERDAS IMAGINE /pokročilé
školenie 18. -19.04. 2013 (Zvolen); 4) Leica GNSS systém GS12/Tablet Leica LS25 /
Totálna stanica Leica TS151- 29.-30.05. 2013 (Zvolen); 5) ERDAS APOLLO/ úvodné
školenie 03.- 04. 06. 2013 (Zvolen); 6) ERDAS APOLLO/ pokročilé školenie 11.06.2013
(Zvolen); 7) Úvodné školenie pre inštaláciu a obsluhu LIDARu a digitálnej leteckej
kamery RCD30 – 08.07.-12.07.2013 (Brno, Česká republika); 8) úvodné školenie pre
prácu so softvérom na vyvolanie prvotných dát z LIDARU, výpočet údajov z inerciálnej
jednotky, plánovanie letu a spracovanie údajov z kalibračného letu .- 15.07.-19.07.2013
(Zvolen); 9) úvodné školenie na softvér pre plánovanie letu, vyvolanie prvotných dát
z digitálnej kamery, výpočet údajov z inerciálnej jednotky a výpočet kalibračného letu –
29.07.-02.08.2013 (Zvolen); 10) zdokonaľovacie školenie na ovládací softvér LIDARu
a digitálnej kamery, vrátane praktického cvičenia v lietadle a v simulovanom režime s
aktívnym prijímom signálu z GNSS družíc - 9.09. 2013 – 12. 09. 2013 (Hradec Králové,
Česká republika); 11) zdokonaľovacie školenie na softvér pre plánovanie letu, vyvolanie
prvotných dát z LIDARu a digitálnej kamery, výpočet údajov z inerciálnej jednotky
a výpočet kalibračného letu (spracovávané boli reálne dáta získané z testovacích
a kalibračných letov uskutočnených v Brne a Hradci Králové) – 23.09.-25.09.2013
(Zvolen); 12) zdokonaľovacie školenie na špecializovaný softvér na spracovanie mračna
bodov a tvorbu digitálneho modelu terénu TerraScan, TerraMatch, TerraModeller,
TerraPhoto) – 25.11.2013, 28.11.-29.11.2013 (Zvolen).
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-

Rozšírenie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa pre postúpenie a vznik
utajovanej skutočnosti na stupeň utajenia Dôverné v rámci ktorého sa zrealizovalo
nasledovné: 1) certifikácia technického prostriedku; 2) rozšírenie osvedčenia pre
postúpenie a vznik utajovanej skutočnosti na stupeň utajenia dôverné; 3) vykonanie
skúšky bezpečnostného zamestnanca.

-

Uzatvorenie zmluvy s MO SR o postúpení alebo vytvorení utajovaných skutočností.

-

V roku 2013 sa v rámci projektu uskutočnili 3 pracovné stretnutia – 1 na NLC-ULZI
Zvolen a 2 na WSL v Birmensdorfe vo Švajčiarsku: 1) pracovné stretnutie projektového
tímu v dňoch 24.- 28.06.2013 na NCL-ÚLZI vo Zvolene; 2) pracovné stretnutie
projektového tímu v dňoch 16.-20.09.2013 na WSL v Birmensdorfe; 3) pracovné
stretnutie projektového tímu v dňoch 02.-06.12.2013 na WSL v Birmensdorfe.

-

Vypracovanie žiadosti o predlženie obdobia implementácie projektu do 31.12.2015.
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4.

ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza prehľad aktivít NLC v roku 2013 vrátane ich plánovaných
a skutočných nákladov:
Tabuľka 4.1 Prehľad aktivít NLC v roku 2013
Aktivity NLC
Projekty APVV

Názov aktivity
Adaptívny genetický potenciál populácií
lesných drevín v kontexte klimatických
zmien (FORADAPT)
Biologické metódy regulácie populačnej
dynamiky hmyzu premnožujúceho sa na
smreku a duboch
Ekofyziologické
a priestorové
aspekty
vplyvu
sucha
na
lesné
porasty
v podmienkach zmeny klímy (DRIM)
Hodnotenie a modelovanie zásob uhlíka
v lesných ekosystémoch pre inventarizácie
skleníkových
plynov
v krajine
(CFORLAND)
Inovatívne metódy hospodárskej úpravy
prírode blízkych lesov
Inovatívne metódy monitoringu lesných
požiarov a mapovania zmien stavu lesov
prostriedkami diaľkového prieskumu zeme
(SK-CN-0008-12)
Komparačné
štúdie
štruktúry
čistej
primárnej produkcie v porastoch buka
a smreka (COMPARA)
Mapovanie fytotoxických ozónových dávok
v lesnom prostredí Vysokých Tatier
(MapPOD)
Matematické modely alokácie biomasy
v mladých porastoch vybraných druhov
listnantých drevín (MOBIS)
Možnosti racionalizácie výchovy bukových
porastov na základe zhodnotenia výsledkov
dlhodobého výskumu prebierok
Optimalizácia
postupov
rekonštrukcií
odumierajúcich smrečín na zmiešaný
cieľový les (RECONSTRUCTION)
Vplyv vnútrodruhových a medzidruhových
kompetičných vzťahov na produkčnoekologické vlastnosti porastov buka
a smreka (TREECOMP)
Vplyv zimnej údržby ciest na lesy
v chránených územiach (Rad for Life)
Výskum dynamiky rastu jedle, smreka
a buka
v Karpatoch
v podmienkach
meniacej sa klímy (GROCARP)
Výskum potenciálu drevnej biomasy na
energetické využitie (BIOMASA)
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Náklady v tis. €
plánované
skutočné
3,548

2,944

69,850

69,850

52,229

52,085

59,255

59,255

12,604

12,304

4,000

2,777

65,316

60,045

14,026

6,268

10,115

9,296

58,835

56,132

67,507

65,130

59,548

58,016

8,814

8,799

1,994

0,876

9,842

9,669
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Projekty
štrukturálnych
fondov EÚ

Medzinárodné
programy a projekty

Výskum vplyvu disturbačných faktorov na
dlhodobý vývoj zdravotného stavu lesov
Slovenska (ELABORAT)
Výskum vplyvu neštátneho vlastníctva lesov
na
politiky
súvisiace
s lesníctvom
(VYNALES)
Výskum vývoja lesných ekosystémov na
vybraných
dlhodobo
sledovaných
výskumných
objektoch
Národného
lesníckeho centra (VYVYLES)
Výskum zákonitosti rastu a produkcie
zmiešaných
smrekovo-jedľovo-bukových
porastov Západných Karpát (RAMIX)
Výskum zmien v distribúcii drevín na
gradiente nadmorskej výšky v kontexte
recentných zmien klímy a ontogenetického
vývoja drevín (TREECLIMB)
Centrum
excelentnosti
pre
podporu
rozhodovania v lese a krajine
Dobudovanie
centra
excelentnosti:
Adaptívne lesné ekosystémy
Informačná kampaň na podporu lesníckej
komunikácie v oblasti ekológie lesa
Integrovaný
systém
pre
simuláciu
odtokových procesov
Prognosticko informačné systémy pre
zvýšenie efektívnosti manažmentu lesa
Progresívne technológie ochrany lesných
drevín juvenilných rastových štádií
ARRANGE
BIOREGIO Carpathians
DRYMOS
Environment NCPs Cooperating to Improve
Their Effectiveness
Foresters towards lifelong learning for better
forest management
GET-GREEN
Hunting and forestry cluster to promote
sustainable cross-border development
HYDROFOR: Systems of optimal forest
management for enhancing the hydrological
role of forests in preventing the floods in
Bodrog river catchment
Inovatívne
metódy
inventarizácie
a monitoringu lužných lesov Dunaja
s využitím 3-D technológií diaľkového
prieskumu Zeme (INMEIN)
Monitoring a výskum lesných ekosystémov
SK-Kanada
Sustainable networks for the energetic use
of lignocellulosic biomass in South East
Europe (FOROPA)
TOOLS FOR SKILLS
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21,017

19,802

38,319

37,950

75, 071

74,877

66,123

63,303

1,910

1,528

329,537

270,101

85,038

26,861

10,026

9,664

95,064

88,512

86,235

55,197

150,051

147,899

62,134
30,000
19,874

44,450
28,560
11,919

29,500

23,240

102,827

56,910

0,740

0,726

51,497

51,850

15,898

4,044

213,300

139,930

1 964,58
10,050

1 896,830
10,102

44,985

52,328

17,213

14,013
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Vzdelávacie
programy a
projekty

Kontrakt s MPRV SR

Výskumné
úlohy

Úlohy
vývojového
zamerania

Zabezpečenie
skúšok
odborných
spôsobilostí v lesnom hospodárstve
Posilňovanie environmentálnej, sociálnej
a ekonomickej
udržateľnosti
lesníctva
(výskumný zámer)
Výskum
efektívneho
využívania
environmentálneho,
ekonomického
a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku
(EPOL II)
Financovanie vyhotovenia PSL
Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej
pôsobnosti krajských lesných úradov (KLÚ)
v riadiacej pôsobnosti MPRV SR
Koncepčné práce pre MPRV SR a úlohy
vyplývajúce zo záverov vedenia MPRV SR
a SLHaSD - MPRV SR, odborná pomoc pre
OŠS LH v riadiacej pôsobnosti MPRV SR
Lesnícka ochranárska služba
Letecký motitoring lesov ohrozených
požiarmi a práce súvisiace so zabezpečením
monitoringu lesov ohrozených požiarmi
Monitoring lesov – ČMS Lesy
Prevádzkovanie
a vývoj
lesníckeho
geografického
informačného
systému
(LGIS)
Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL),
tvorba metód a postupov jej vykonávania
Správa informačného systému rezortnej
štatistiky
Tvorba a spracovanie TŠMD s tematickým
obsahom LH, informatizačná podpora pre
zabezpečenie realizácie lesníckych opatrení
Veľkoplošná ochrana lesov
Vývoj, rozvoj a správa
informačného
systému lesného hospodárstva (IS LH)
a poskytovanie informácií z IS LH
Zabezpečenie úloh verejného obstarávania
PSL a kontrola kvality PSL

16,699

17,733

201,875

210,220

201,875

205,770

2 326,695

2 362,710

150,000

168,800

167,076

170,850

125,000

134,520

40,000

40,200

105,000

107,510

50,000

50,380

117,505

120,750

28,225

28,770

270,000

288,000

10,000

10,320

270,000

273,690

120,000

125,000

Medzinárodná
spolupráca
a zahraničné
styky

Medzinárodná
spolupráca
a úlohy
vyplývajúce z členstva v medzinárodných
organizáciách

30,000

32,300

Akreditačná,
skúšobná
a kontrolná
činnosť

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

88,914

96,580

Okrem aktivít uvedených v tabuľke 4.1 boli sa NLC realizovali úlohy na základe uzavretých
hospodárskych zmlúv.
Prehľad a zhodnotenie realizačnej činnosti na NLC sa uvádza v tabuľke 4.2.
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Tabuľka 4.2 Prehľad realizačnej činnosti v roku 2013 (počet aktivít)
Druh aktivity
Legislatívna činnosť
Normatívna činnosť
Edičná činnosť
Publikačná činnosť
Pedagogická činnosť (počet vyuč. hodín)
Vzdelávacia činnosť (počet účastníkov)
Monitoring, akreditačná, kontrolná, skúšobná činnosť
hmotné
Realizačné výstupy
nehmotné
Projekty, úlohy VaV
Účelové úlohy

Počet v ks
8
4
16
216,64
82
47
301
66
39
2
18

Prehľad o počte zamestnancov NLC činných v odborných a profesijných orgánoch udáva
nasledujúca tabuľka 4.3:
Tabuľka 4.3 Zamestnanci NLC činní v odborných a profesijných orgánoch
Členstvo v odborných a profesijných orgánoch
Rezortné a odvetvové komisie
Poradné orgány vlády, ministerstiev a orgánov SŠ
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
Vedecké spoločnosti pri SAV
Iné odborné a profesijné orgány
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Počet zamestnancov
43
32
54
17
71
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5.

ROZPOČET ORGANIZÁCIE

Schválený rozpočet vo forme bežného transferu v objeme 4 318 864,00 € bol upravený
dodatkom č. 2 o sumu 100 474,43 €. Navýšené peňažné prostriedky boli určené na odchodné
a odstupné pre zamestnancov NLC a bolo možné ich čerpať do 31.03.2014. Čerpanie bežného
transferu bolo k 31.12.2013 vo výške 4 328 465,20 €. Z navýšených finančných prostriedkov
dodatkom č.2 vyčerpalo NLC do konca marca 2014 sumu 66 826,00 €. Čerpanie bežného
transferu sa tak v roku 2013 realizovalo v objeme 4 385 690,00 €, t. j. 99,24 % z upraveného
rozpočtu. Nevyčerpané finančné prostriedky určené na odchodné a odstupné pre
zamestnancov NLC vo výške 33 648,43 € boli vrátené do štátneho rozpočtu. Výdavky boli
realizované v rámci plnenia programov:
Tabuľka 5.1
Pôvodný
Upravený
Skutočnosť
Ukazovateľ
rozpočet v € rozpočet v €
v€
Bežný transfer (641 001) celkom
4 318 864 4 419 338,43
4 385 690
v tom:
program 08V0202
845 000
857 505
857 505
Rozvoj hospodárskej úpravy lesa

program 08V0203
Vyhotovenie PSL

program 08V0204
Monitoring lesov ohrozených požiarmi

program 08V0205
Veľkoplošná ochrana lesov

program 08V0301
Výskum na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva

program 08V0302
Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo

program 0900102
Vzdelávanie – NLC

program 0900501
Štatistické zisťovanie

2 459 200

2 446 695

2 446 695

40 000

40 000

40 000

10 000

10 000

10 000

403 750

504 224,43

470 576

515 990

515 990

515 990

16 699

16 699

16 699

28 225

28 225

28 225

Uvedený rozpočet tvoril súčasť výnosov NLC za rok 2013, ktorých celkový objem
dosiahol 8 648 724,77 €, čo v porovnaní s rokom 2012 znamená nárast o 478 801,33 €, t. j.
zvýšenie výnosov o 5,9 %.
Okrem príspevku zo štátneho rozpočtu výnosy NLC tvorili nasledujúce výnosy:
- Tržby z predaja vlastných služieb a výrobkov vo výške 1 329 889,88 €.
- Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR vo výške 250 929,94 €
- Výnosy z kapitálových a bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
a mimo verejnej správy (vyplývajúce z plnenia zmlúv s Európskym spoločenstvom,
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a z medzinárodných projektov a kooperácií)
vo výške 1 314 978,49 €.
- Ostatné výnosy tvorili tržby z predaja majetku, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti,
zúčtovanie zákonných rezerv a opravných položiek a kurzové zisky celkom vo výške
1 424 898,73 €.
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Tabuľka 5.2 Rozbor výnosov NLC za rok 2013
Položka
Výnosy celkom – hlavná činnosť
výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
výnosy z bežných a kapitálových transferov od
ostatných subjektov verejnej správy a mimo verejnej
správy
v tom:
tržby za vlastné výkony a tovar
tržby z predaja majetku
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
zúčtovanie rezerv a opravných položiek
finančné výnosy

€
8 648 724,77
4 327 988,20
250 929,94
1 314 978,49
1 329 889,88
524 759,08
874 104,28
26 035,37
39,53

Získané finančné zdroje z tržieb a výnosov boli použité na úhradu nákladov, ktoré NLC
vynaložilo pri plnení svojich úloh vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny a uzatvorených zmlúv
v objeme 8 579 348,84 €. Najväčšiu položku tvorili osobné náklady (mzdové, zákonné
a ostatné sociálne poistenie a zákonné a ostatné sociálne náklady) vo výške 3 462 669,02 €,
čo tvorí 40,36 % z celkových nákladov. Takmer všetky náklady v roku 2013 poklesli oproti
roku 2012. K výraznejšiemu zníženiu nákladov došlo pri finančných nákladoch (index
poklesu 0,56), pri spotrebovaných nákupoch (index poklesu 0,844), pri daniach a poplatkoch
(index poklesu 0,87), pri ostatných nákladoch na prevádzkovú činnosť (index poklesu 0,88),
pri službách (index poklesu 0,95), pri osobných nákladoch (index poklesu 0,96). K zvýšeniu
nákladov došlo pri odpisoch, pričom nákup dlhodobého majetku bol v značnej miere
zabezpečený z projektov.
Tabuľka 5.3 Rozbor nákladov NLC za rok 2013 a hospodársky výsledok
Položka
€
Náklady celkom
8 579 348,84
534 562,11
Spotrebované nákupy
z toho:
spotrebovaný materiál
331 515,25
3 233 273,20
Služby
opravy a udržiavanie
27 264,75
cestovné
86 046,68
v tom:
náklady na reprezentáciu
1 435,06
ostatné služby
3 118 526,71
v tom:
3 462 669,02
Osobné náklady
mzdové
2 422 466,73
v tom:
sociálne poistenie
891 749,28
sociálne náklady
148 453,01
25 676,91
Dane a poplatky
190 295,48
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 119 581,51
Odpisy, rezervy, opravné položky
13 290,61
Finančné náklady
Hospodársky výsledok pred zdanením - zisk
+ 69 375,93
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Daň z príjmu
Hospodársky výsledok po zdanení - zisk

53 946,03
+ 15 429,90

Hospodársky výsledok za rok 2013 bol zisk vo výške 69 375,93 € pred zdanením. Výsledok
hospodárenia po zdanení dosiahol hodnotu + 15 429,90 €. V porovnaní s rokom 2012 to
znamená zlepšenie o 566 929,42 €.
Investičnú výstavbu NLC zabezpečovalo z vlastných zdrojov a zo zdrojov riešených
projektov, príspevok zo ŠR od zriaďovateľa na kapitálové výdavky bol pridelený vo výške
16 984 €.
Tabuľka 5.4 Kapitálové výdavky NLC v roku 2013
Ukazovateľ

Výdavky v €

Pozemky
Stavebné investície
Strojové investície
Ostatné investície
Nehmotné investície
Kapitálové výdavky spolu

21 108,06
24 378,61
1 648 701,39
-91 299,18
1 785 487,24
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6.

PERSONÁLNE OTÁZKY

Údaje o personálnom zabezpečení činnosti NLC sú uvedené v tabuľkách 6.1 – 6.8. Počty
a štruktúry zamestnancov v jednotlivých kategóriách sú uvádzané priemerne za rok 2013.
Organizačná štruktúra v danom roku je uvedená v prílohe.
Tabuľka 6.1 Personálne obsadenie, štruktúra zamestnancov a priemerne platy
Priemerný Počet zamestnancov Priemerné platy
Kategória zamestnancov
evidenčný
A, B, C v FTE
za rok 2013
stav
(človekoroky)
(v €)
Zamestnanci spolu
231,4
223,08
830,70
z toho:
56,9
51,46
1 025,30
A. Výskumníci
B. Technici a ekvivalentný personál
16,0
15,67
662,90
C. Pomocný personál
10,5
10,28
741,30
Zamestnanci výskumu a vývoja
83,4
77,41
918,40
spolu (A+B+C)
D. THZ – vysokoškolsky vzdelaní
E. THZ – stredoškolsky vzdelaní
F. Robotníci

89,0
49,0
10,0

87,56
48,62
9,49

884,90
642,20
518,70

Tabuľka 6.2 Počty a štruktúra výskumníkov (kategória A)
Kategória výskumníkov

56,9

Počet zamestnancov
VV v FTE
(človekorokoch)
51,46

48,8

44,45

0,6
0,8
11,8
35,6
8,1
1
7
54
6

0,36
0,52
11,32
32,25
7,01

Priemerný
evidenčný stav

Výskumníci spolu
Z výskumníkov:
a) vedeckí zamestnanci spolu
VKS I – DrSc.
VKS I – CSc., PhD., Dr.
v tom:
VKS IIa
VKS IIb
b) vedecko-technickí zamestnanci spolu
c) ostatní výskumníci s VŠ kvalifikáciou
Vysokoškolskí profesori
Vysokoškolskí docenti
Členovia SAPV
Doktorandi

Tabuľka 6.3 Počty a štruktúra technického a ekvivalentného personálu (kategória B)
Kategória technického a ekvivalentného personálu
Technici a ekvivalentný personál spolu
technici vo výskume s VŠ kvalifikáciou
technici vo výskume ostatní
z toho:
ekvivalentný personál s VŠ kvalifikáciou
ekvivalentný personál ostatný
45

Evidenčný stav
16,0
3,0
12,2
0,8
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Tabuľka 6.4 Počty a štruktúra pomocného personálu (kategória C)
Kategória a rozloženie pomocného personálu
Pomocný personál spolu
a) manažéri a administratívny personál spolu
úsek riaditeľa (vedenia)
vedeckovýskumný úsek
v tom:
hospodársko-technický úsek
účelové zariadenia
b) robotnícke profesie spolu
úsek riaditeľa (vedenia)
vedeckovýskumný úsek
v tom:
hospodársko-technický úsek
účelové zariadenia
Z pomocného personálu zamestnanci s VŠ kvalifikáciou

Evidenčný
stav
10,5
9,5
2,0
5,0
2,5
1,0
1,0
8,5

Tabuľka 6.5 Prehľad o vedeckej výchove a zvyšovaní kvalifikácie zamestnancov v roku
2013
Názov
Zamestnanci vo vedeckej výchove (doktorandi)
Zamestnanci, ktorí získali:
vedeckú hodnosť PhD., resp. CSc.
vedeckú hodnosť DrSc.
vedecko-pedagogickú hodnosť doc.
vedecko-pedagogickú hodnosť prof.
Zamestnanci, ktorí boli preradení:
z VKS IIb do VKS IIa
z VKS IIa do VKS I
do VTKS III
z VTKS III do VTKS II
z VTKS II do VTKS I
Zamestnanci, ktorí získali vedeckú, resp. vedeckopedagogickú hodnosť (aj h. c.) v zahraničí
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Počet
6
1
1
2
-
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Tabuľka 6.6 Štruktúra využitia zamestnancov NLC – LVÚ Zvolen (VVZ) v roku 2013
Kapacita

Charakter činnosti
Odborné činnosti spolu
Výskum
základný
z toho:
aplikovaný
Experimentálny vývoj
Poradenstvo
Výchova a vzdelávanie
Riadenie a správa
Obslužné činnosti
Podnikateľské činnosti
Činnosti vyžiadané orgánmi ústrednej štátnej správy
Činnosti vo vedeckých a profesijných organizáciách
Činnosti z delegovaných poverení v medzinárodných
organizáciách
Ostatné činnosti
Dovolenky, sviatky, celodenné náhrady mzdy
Práce neschopnosť
Spolu

47

FTE
61,04
47,21
4,67
42,54
0
0
0,01
1,06
0
3,63
7,59
0

%
81,98
63,40
6,27
57,13
0
0
0,01
1,42
0
4,88
10,19
0

1,54

2,07

0
12,05
1,37
74,46

0
16,18
1,84
100
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Tabuľka 6.7 Veková štruktúra zamestnancov NLC k 31. 12. 2013
NLC –
NLC –
NLC –
NLC –
Spolu
LVÚ Zvolen
ÚLPV Zvolen
ÚLZI Zvolen ÚHÚL Zvolen
spolu z toho ženy spolu z toho ženy spolu z toho ženy spolu z toho ženy spolu z toho ženy spolu z toho ženy spolu z toho ženy
do 25
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
25 – 34 1
1
3
0
20
7
7
5
3
0
1
0
35
13
35 – 44 2
2
12
8
15
6
10
5
13
7
9
0
61
28
45 – 54 5
4
11
9
33
12
4
3
15
11
15
2
83
41
55 – 64 2
1
10
7
16
7
4
2
9
5
12
2
53
24
65 a viac 0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
0
Spolu 10
8
37
24
85
32
25
15
40
23
38
4
235
106
Vek

Úsek GR

Úsek nám. GR

Tabuľka 6.8 Prehľad o pohybe zamestnancov NLC

Kategória zamestnancov
A - Výskumníci
vedeckí zamestnanci
z
vedecko-technickí
toho:
zamestnanci
inžinierski zamestnanci
B - Technický a ekvivalentný personál
C - Pomocný personál
D - THZ – vysokoškolsky vzdelaní
E - THZ – stredoškolsky vzdelaní
F - Robotníci
Spolu (A+B+C)
Spolu (D+E+F)
SPOLU NLC

Prijatí zamestnanci
z toho
výberovým
Spolu
konaním

Spolu

Dohoda

Uvoľnení zamestnanci
Dôvod ukončenia pracovného pomeru
Dohoda z dôvodu výpovede danej
Výpoveď daná Výpoveď daná
zamestnávateľom
zamestnávateľom zamestnancom

Doba
určitá

3

-

3

2

-

-

-

1

1

-

1

1

-

-

-

-

1
1
1
6
1

-

1
2
4
5
7
9

1
3
4
4
7

-

1
1

1
1

2
3
-

7

-

16

11

-

1

1

3
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7.

CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA

7.1 Program/podprogram/prvok: 08V0202 Rozvoj hospodárskej úpravy lesa
Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €):
857 505,00
Zámer:
Komplexné zisťovanie stavu lesa pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia
stavu a vývoja lesov § 38 ods. 2 písm. b) a § 46 zákona č. 326/2005 Z .z.
o lesoch v znení neskorších predpisov, § 31 a 32 vyhl. 453/2006 Z. z. o HÚL
a ochrane lesa. (cieľ 1)
Tvorba a spravovanie TŠMD LH, § 38 ods. 2 písm. f) zákona č. 326/2005 Z .z.
o lesoch v znení neskorších predpisov.(cieľ 2)
Tvorba a správa informačného systému lesného hospodárstva (IS LH)
a poskytovanie údajov z IS LH pre potreby orgánov ŠS LH a vyhotovovanie PSL,
§ 38 ods. 2 písm. e) zákona č. 326/2005 Z .z. o lesoch v znení neskorších
predpisov. (cieľ 3,4)
Cieľ:
1. V roku 2013 vykonať na výmere 189,8 tis. ha aktualizáciu údajov hospodárskoúpravníckej typizácie a vrstiev lesníckej typológie a pedológie pre účely rámcového
plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov a spracovať podklady pre vyhotoviteľov
programov starostlivosti o lesy.
2. V roku 2013 vykonať tvorbu, spravovanie a archiváciu štátneho mapového diela
s tematickým obsahom lesného hospodárstva na výmere 204,7 tis. ha lesných pozemkov.
3. V roku 2013 v rámci správy informačnej banky informačného systému lesného
hospodárstva (IB IS LH) zabezpečiť kontrolu, zapracovanie a archiváciu súborov údajov
(číselných a grafických) z PSL dokončených v roku 2012 na výmere 204,7 tis. ha lesných
pozemkov do IB IS LH.
4. Zabezpečiť správu, prevádzku a ďalší vývoj nového lesníckeho informačného systému
založeného na princípoch "Enterprise GIS", ktorého základ tvorí projekt "Lesnícky GIS".
Zabezpečenie prístupu pre špecializovanú štátnu správu, odbornú a laickú verejnosť na
celej výmere lesov SR.
Merateľný ukazovateľ:
Typ

tis. ha
Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

tis. ha

Rok

Báza rok

Hodnota

Báza
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2013
189,8
204,7
204,7
2010,0
189,8
204,7
204,7
2012,4

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
1. Komplexné zisťovanie stavu lesa v roku 2013 bolo vykonané na celej predpísanej výmere
189,8 tis. ha v rozsahu stanovenom vecným plánom.
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-

2.

3.

4.

Zabezpečilo sa vypracovanie modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov
KZSL do správ o doterajšom hospodárení a zásad vyhotovenia PSL pre obnovu PSL
s platnosťou od 1.1.2014 na výmere 205 000 ha.
- Zabezpečilo sa dopracovanie chýbajúcich modelov hospodárenia pre PSL
s platnosťou od 1.1.2013 na výmere 206 800 ha.
- Zabezpečila sa aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie, aktualizácia
a správa jednotnej bezošvej vrstvy lesníckej typológie a pedológie a rozpracovanie
modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL do správ o doterajšom
hospodárení a zásad vyhotovenia PSL pre obnovu PSL a s platnosťou od 1.1.2015
na výmere 189 800 ha.
Z dôvodu dlhodobého krátenia finančných prostriedkov KZSL vykonalo v skrátenom
rozsahu. Neodoberali sa vzorky pôd a asimilačných orgánov pre stanovenie obsahu
znečisťujúcich látok pre stanovenie pásiem ohrozenia imisiami a nebola v teréne
preverovaná väzba medzi lesnými typmi a pôdnymi typmi pri určovaní HSLT. Pásma boli
preberané z predchádzajúceho obdobia a aktualizované len na základe záťažových máp
depozície SO 2 a NO x . Systémová zmena nastane pravdepodobne až pri plánovanom
nábehu spracovávania RPSL pre ucelené oblasti lesov. Vonkajšie zisťovanie bolo
minimalizované na riešenie nezrovnalostí v kategóriách lesov, avizovaných
obhospodarovateľmi lesov. Domapovali sa územia, ktoré neboli v predchádzajúcom
období zmapované, lebo neboli zaradené do LPF a znovu sa preverovali mapovania na
základe požiadaviek a návrhov vyhotoviteľov programov starostlivosti o lesy (PSL),
zistených počas vyhotovenia PSL.
Pre vyhotoviteľov PSL v r. 2013 boli vydané mapové podklady, digitálne letecké
meračské snímky (LMS) a pracovné ortofotomapy. Zameralo sa 677 vlícovacích bodov,
vyhotovili sa fotogrametrické projekty na 3 685 farebných-RGB a infračervených-CIR
LMS. Lesnícky polohopis bol predvyhodnotený na výmere 204 945 ha LP, digitálne
pracovné ortofotomapy boli vyhotovené v počte 2 343 mapových listov ŠMO 1:5 000.
Súvislá TŠMD LH sa spracovala na výmere 204,7 tis. ha LP. Vykonala sa archivácia
mapového diela, LMS a ortofotomáp.
V rámci realizácie úloh boli od vyhotoviteľov PSL preberané súbory dát z PSL a LDM
obnovovaných v roku 2012 na výmere 204,7 tis. ha lesných pozemkov. Postupne boli
vykonané kontroly, opravy a kompletizácia súborov číselných a geopriestorových
údajov z PSL. Po odstránení prípadných nedostatkov v súboroch dát, boli všetky
náležitosti zo všetkých obnovených PSL protokolárne prevzaté do IB IS LH. Zároveň bol
zabezpečený zber, kontrola, oprava a spracovanie údajov z lesnej hospodárskej evidencie
(LHE - výkony za rok 2012). Po spracovaní údajov boli súbory dát uložené do archívu
IB IS LH.
Zabezpečila sa správa a prevádzka lesníckeho informačného systému (LIS) založeného
na princípoch "Enterprise GIS" na celej výmere lesov SR. Spracoval sa elaborát Súhrnné
informácie o stave lesov SR so stavom k 31.12.2012. Je zabezpečený prístup do
Lesníckeho GIS-u pre špecializovanú štátnu správu a verejnosť. Na základe žiadostí bol
prideľovaný prístup odborným lesným hospodárom (OLH). V rámci vývoja LIS sa
vytvorila webová aplikácia „DÁTOVÝ PORTÁL“ na prenos dátových súborov PSL
a dokumentov medzi vyhotovovateľom, NLC a štátnou správou v procese schvaľovania
PSL.
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7.2

Program/podprogram/prvok: 08V0203 Vyhotovenie PSL

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €):
2 446 695,00
Zámer:
Zabezpečenie úloh verejného obstarávateľa a kontrola kvality PSL, financovanie
vyhotovenia PSL
Cieľ:
1. V roku 2013 dopracovať programy starostlivosti o lesy (PSL) pre výmeru 205,4 tis. ha
lesných pozemkov (LP) rozpracovaných v roku 2012 s platnosťou 2013-2022.
2. V roku 2013 rozpracovať programy starostlivosti o lesy (PSL) pre výmeru 204,9 tis. ha
lesných pozemkov (LP) s platnosťou 2014-2023.
Merateľný ukazovateľ:
Typ

tis. ha
Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

tis. ha

Rok

Báza rok
Báza
1.
2.
1.
2.

Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2013

205,4
204,9
205,5
204,9

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
1. Finančné prostriedky alokované na dopracovanie programov starostlivosti o lesy boli
naplánované na výmeru z rozhodnutí o určení lesných celkov príslušnými orgánmi štátnej
správy. Skutočná výmera dokončených lesných celkov bola upravená podľa
právoplatných rozhodnutí o schválení PSL. Zabezpečené bolo v roku 2013 odovzdanie
kompletných PSL z 51 lesných celkov (LC). Na LC Slanec, LC Izra, LC Ruskov, LC
Bogota boli rozhodnutím súdu zrušené pôvodné LC, a budú vyhlásené nové LC.
Odovzdávanie PSL na týchto LC sa presunie do roku 2014. Celková výmera LC, na
ktorých sa vyhotovovali PSL s platnosťou k 1.1.2012 je 205 489 ha, čo je 101 %
z plánovanej výmery. Nárast o 138 ha oproti výmerám v zmluvách o dielo je spôsobený
zmenami v katastri nehnuteľností.
2. Zabezpečenie odovzdania Správy o doterajšom hospodárení na 54 LC (204 945 ha)
príslušným orgánom štátnej správy; 1. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie PSL
platných od roku 2014. Preberanie a kontrola prác pri terénnom zisťovaní stavu lesa
a návrhu plánu hospodárskych opatrení, 2. etapa podľa zmluvy o dielo na vyhotovenie
PSL platných od roku 2014 a odovzdanie návrhu PSL na príslušné orgány štátnej správy.
V roku 2013 bolo prebratých 204 945 ha, čo predstavuje 100 % z celkovej výmery
územia, na ktorom sa vyhotovuje PSL. Pri kontrole bolo zistených 1 240 nedostatkov
v návrhoch PSL. Z toho bolo 286 závažných chýb v opise, mapovaní a plánovaní. Zistené
nedostatky boli opravené počas preberania prác vyhotovovateľom PSL. Protokoly
z preberania prác boli doručené príslušným orgánom štátnej správy. Zabezpečilo sa
odovzdanie návrhu PSL v roku 2013 príslušným orgánom štátnej správy (s platnosťou od
1.1.2014) na 54 LC (204 945 ha) a úhrada nákladov na vyhotovenie povinných súčastí
PSL pre vyhotovovateľov PSL.
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7.3

Program/podprogram/prvok: 08V0204 Monitoring lesov ohrozených požiarmi

Zdroj financovania:
Výška upraveného rozpočtu (v €):
Zámer:

Národné zdroje
40 000,00

Zámerom prvku je zabezpečenie pravidelného leteckého monitoringu lesov
ohrozených požiarmi, lokalizácia a oznamovanie vzniknutých požiarov HaZZ a
zabezpečenie prác a služieb súvisiacich s monitoringom lesov ohrozených
požiarmi, kontrola činnosti jednotlivých zložiek podieľajúcich sa na
protipožiarnom monitoringu, vyhodnotenie priebehu prác a vypracovanie
záverečnej správy.

Cieľ:
1. V období zvýšeného rizika vzniku lesných požiarov zabezpečiť letecký monitoring lesov
SR.
Merateľný ukazovateľ:
Typ
Hodnota
ukazovateľa
Výstup

počet letových hodín
Merná
jednotka
počet
hodín

Rok

Báza rok

Hodnota

Báza
1.
1.

Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2013
410
80

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
1.

7.4

V roku 2013 sa počas 14 letových dní z celkového počtu 44 dní leteckého monitoringu
nalietalo 80 hodín. Počet letových hodín bol znížený na 80, nakoľko pridelené finančné
prostriedky boli oproti predošlému roku znížené. Cena za letovú hodinu pritom zostala
nezmenená (225,00 €/letová hodina). Zmenená výška pridelených financií sa nepremietla
do hodnoty ukazovateľa. Spolu bolo identifikovaných 16 ohnísk, z nich 3 nekontrolované
ohniská. Informácie o lokalizácií ohnísk boli oznámené príslušnému dispečingu HaZZ,
oznamovala sa plocha, intenzita, smer a druh požiaru, lokalita, poloha podľa GPS a
prípadne aj podrobnejšia lokalizácia podľa obcí, význačných terénnych alebo iných
identifikátorov.
Program/podprogram/prvok: 08V0205 Veľkoplošná ochrana lesov

Zdroj financovania:
Národné zdroje
Výška upraveného rozpočtu (v €):
10 000,00
Zámer:
Zabezpečenie veľkoplošnej ochrany lesov pred pôsobením biotických škodcov.
Cieľ:
1. Výskumne v laboratórnych a terénnych experimentoch overiť biologickú
účinnosť vybraných metód boja s mníškou veľkohlavou, pripraviť a
sprevádzkovať webový portál pre potreby monitoringu a kontroly škodcu.
V súčinnosti s lesnými úradmi pripraviť stratégiu pre boj so škodcom v rokoch
2014-2016.
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Merateľný ukazovateľ:
Typ
Hodnota
ukazovateľa
Výstup

tis. ha
Merná
jednotka
tis. ha

Rok

Báza rok

Hodnota

Báza
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

1.
1.

2012

0
0

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
V roku 2013 sa realizoval monitoring na 9 trvalých monitorovacích plochách v južnej časti
Slovenska, na celkove 4 320 stromoch. Zaznamenal sa trendu mierneho zníženia početnosti
na ôsmych z deviatich plôch oproti roku 2012. Početnosť škodcu sa udržala na „mierne
zvýšenom“ stave. Početnosť lokálne gradovala sa monitorovacej lokalite Ortov les na výmere
cca 40 ha.
Podrobný monitoring v spolupráci s OLH. V roku 2013 sa do zisťovania zapojilo celkom 142
OLH. Tí skontrolovali početnosť škodcu celkom v 6 610 porastoch, ktoré majú výmeru 50
461 ha. Výskyt škodcu bol v roku 2013 zaznamenaný na celkovej výmere 11 442 hektárov.
Prognóza na rok 2014. Na väčšine územia Slovenska bude početnosť škodcu nízka s trendom
nárastu. Početnosť škodcu bude závisieť od priebehu jarného počasia a prítomnosti
prirodzených nepriateľov. Očakávajú sa lokálne gradácie na celkovej výmere cca 200 ha
najmä v strednej a východnej časti Slovenska s holožermi až
do 100 %.
V roku 2013 sa v poloprevádzkovom pokuse overila účinnosť entomopatogénneho organizmu
Nosema lymantriae na húsenice mníšky veľkohlavej. Cieľom pokusu bolo dokázať šírenie
tohto patogéna v populácii škodcu, čo bolo pokusom aj potvrdené. Nosema lymantriae by
preto mohla byť ďalším patogénom využitým na boj so škodcom.
V terénnych podmienkach sa vykonal zber húseníc mníšky veľkohlavej za účelom zistenia
prítomnosti prirodzených nepriateľov. Na dvoch sledovaných lokalitách (Čifáre, Ortov) sa
zistila prítomnosť monofágnej entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga. Vzorky huby
boli za účelom overenia determinácie odoslané do laboratórií univerzít v USA, Nemecku,
Rakúsku a Bulharsku. Uvedený nález je prvým nálezom tohto organizmu v SR. Hubu bude
možné v budúcnosti účinne využiť v boji s mníškou veľkohlavou.
7.5

Program/podprogram/prvok: 08V0301 Výskum na podporu trvalo udržateľného
lesného hospodárstva

Zdroj financovania:
Výška upraveného rozpočtu (v €):
Zámer:

Národné zdroje
504 224,43

Aplikovateľný výskum a vývoj podporujúci udržateľné lesné hospodárstvo a
výkon štátnej správy v intenciách zákona o lesoch.

Cieľ:
1. Vypracovať realizačné výstupy z riešenia úlohy "Výskum efektívneho využívania
environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku".
2. Vypracovať a publikovať odborné alebo vedecké články zamerané na efektívne
využívanie environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na
Slovensku.
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3. Vypracovať a podať do výziev grantových agentúr 3 návrhy projektov z oblasti, ktorá je
predmetom schváleného výskumného zámeru NLC.
Merateľný ukazovateľ:
počet vytvorených publikácií
Typ

Merná
jednotka

Báza
rok

Hodnota

Báza
Hodnota
ukazovateľa

Výstup
počet publikovaných
realizačných
výstupov/odporných
prác

ks

Rok

Rok

Rok

R

R+1

R+2
0
23

1.
2.
3.

Plánovaná
hodnota

7
25
3

0
23

1.
2.
3.

Skutočná
hodnota

8
31
5

0
24

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
a)

Navrhnuté ciele boli stanovené relevantne, v súlade so zámerom Programu. Keďže prvok
„08V0301 – Výskum na podporu udržateľného lesného hospodárstva“ má výskumný
charakter, sú počet a kvalita publikačných výstupov relevantným ukazovateľom plnenia.

b) Ciele boli napĺňané primerane objemu pridelených finančných prostriedkov a

korešpondovali s navrhnutým časovým harmonogramom.
c)

S ohľadom na kvantifikovateľný charakter cieľov (počet vytvorených vedeckých
a odborných publikácií) a nižšie preukázanú zhodu medzi plánovanými a dosiahnutými
hodnotami merateľných ukazovateľov je možné konštatovať, že nedošlo k odchýlkam od
plánovaných výsledkov.

d) S ohľadom na uvedené plnenie cieľov nenavrhujeme prijímať žiadne opravné opatrenia.

Vypracovať a publikovať odborné alebo vedecké články zamerané na efektívne
využívanie environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na
Slovensku.
1. Bucha, T. Slávik, M. 2013: Improved methods of classification of multispectral aerial
photographs: evaluation of floodplain forests in the inundation area of the Danube, Folia
Forestalia Polonica, Seria A – Forestry 55 (2): 58–71.
2. Bošeľa, M., Pajtík, J., Konôpka, B., Šebeň, V., Vida, T. 2013: Modelling effects of
weather conditons on seasonal dynamics of the stem circumference increment in a mixed
stand of Norway spruce and European beech. Lesnícky časopis – Forestry Journal 59(3):
180-188.
3. Hlásny, T., Sitková, Z, Barka, I. 2013: Regional assessment of forest effects on watershed
hydrology: Slovakia as a case study. Journal of Forest Science 59, 10: 405-415.
4. Hlásny, T., Turčáni, M. 2013: Persisting bark beetle outbreak indicates the
unsustainability of secondary Norway spruce forests: Case study from Central Europe.
Annals of Forest Science 70: 48-491.
5. Kamenský, M., Jankovič, J., Štefančík, I., Strmeň, S. 2013: Rekonštrukcie smrečín
a škody zverou. In: Bednárová, D. (ed): Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa
2013. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie, Zvolen, NLC, s. 86–94.
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6. Kamenský, M., Štefančík, I., Strmeň, S. 2013: Výchovné zásahy v smrečinách a škody
zverou. In: Baláš, M., Podrázský, V., Kučeravá, B. (eds.): Pěstování lesů ve střední
Evropě. Praha, ČZU FLD, s.116-126.
7. Kamenský, M., Štefančík, I., Strmeň. S. 2013: Chceme na Slovensku prečistky
v smrečinách? Les & Letokruhy, 69 (12) 5-6: 14-17.
8. Konôpka, B., Lukáč, M. 2013: Moderate drought alters biomass and depth distribution of
fine roots in Norway spruce. Forest Pathology 43 (2): 115-123.
9. Kovalčík, M., Moravčík, M. 2013: Ekonomické výsledky lesného hospodárstva SR v roku
2012. In: Sarvašová, Z., Kovalčík, M. (eds.): Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH
SR. Zborník z odborného seminára, NLC Zvolen, s. 4-16.
10. Kulla, L. 2013: Alternatívy obhospodarovania lesov pri využívaní ich funkcií. LesLetokruhy, 7-8: 22-24.
11. Leontovyč, R., Pajtík, K., Kunca, A. 2013: Monitoring výskytu škodlivých činiteľov na
Slovensku v roku 2012. In: Kunca, A. (Ed.). Aktuálne problémy v ochrane lesa 2013.
Národné lesnícke centrum, Zvolen: 153-158.
12. Leontovyč, R., Pajtík, K., Kunca, A. 2013: Vývoj poškodenia lesov na Slovensku
v rokoch 2006-2012. In: Pastorčáková, K., Kádasi Horáková, M. (Eds.). Dreviny vo
verejnej zeleni ÚEL SAV Zvolen, SSPLPVV pri SAV, Nitra: 190-195
13. Petráš, R., Mecko, J, Bošeľa, M. 2013: Modele produkcji i optymalnej dojrzalości rebnej
drezewostanów na Slowacji. In: Zimowa szkola leśna przy Instytucie badawczym
leśnictwa Planowanie w gospodarstwie leśnym XXI wieku, V Sesja, Instytut Badawczy
Leśnictwa, Sekocin Stary, s. 303-322.
14. Petráš, R., Mecko, J. 2013: Hodnotenie rastu a produkcie drevín pre zakladanie lesných
porastov. In: Bednárová, D. (Ed.). Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2013.
Zborník referátov z medzinárodnej konferencie v Novom Smokovci, Zvolen, NLC, s. 7885.
15. Petráš, R., Mecko, J. 2013: Rubná zrelosť porastov smreka, jedle a buka. In: Proceedings
of Central European Silviculture, Česká zemědelská univerzita v Praze, Kostelec nad
Černými lesy, s. 184-191.
16. Priwitzer T., Čaboun, V., 2013: Ecophysiological research of European beech (Fagus
sylvatica L.) in high-productive mixed forests of the Poľana Mts in Central Slovakia.
Folia oecologica, 40, 2: 243-250.
17. Šebeň, V., Kulla, L. 2013: Krátkodobé zmeny v drevinovom zložení obnovy na
kalamitnej holine (DO Husárik). In: Bednárová, D. (ed.). Aktuálne problémy v zakladaní
a pestovaní lesa 2013. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie v Novom
Smokovci, Zvolen, NLC, s. 86–94.
18. Tučeková, A. 2013: Aktuálne problémy adaptácie krytokorenného sadbového materiálu
smreka obyčajného na kalamitných holinách. In: Bednárová, D. (ed.). Zborník
recenzovaných príspevkov z medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v zakladaní
a pestovaní lesa 2013. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie v Novom
Smokovci, Zvolen, NLC, s. 56-67.
19. Tučeková, A. 2013: Porovnanie ujímavosti výsadieb smreka obyčajného v bioskupinách
po aplikácii rôznych hnojív v oblasti Nízkych Tatier. In: Baláš a kol. (Eds.). Zborník
príspevkov zo 14. medzinárodnej konferencie „Proceedings of Central European
Silviculture“, ČZU Praha, s. 299-308.
20. Tučeková, A. 2013: Prvé aktuálne výsledky umelej obnovy na výskumnodemonštračnom objekte rekonštrukcie smrečín na Kysuciach. In: Zborník príspevkov
z medzinárodného seminára „Lesné semenárstvo, škôlkárstvo a umelá obnova lesa.
Liptovský Ján. Zborník na CD.
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21. Tučeková, A. 2013: Význam umelej obnovy pri rekonštrukciách smrečín. Les &
Letokruhy. 7-8: 31-34.
22. Tučeková, A., Kamenský, M., Kulla, L. 2013: Prvé výsledky z problematiky
rekonštrukcie smrečín získané na VDO Kysuce. In: Zborník abstraktov z odborného
a informačného seminára „Dynamika rastu a produkcie rovnorodých a zmiešaných lesov
na Slovensku“. NLC-LVÚ, s. 31-34.
23. Vakula, J., Galko, J., Gubka, A., Kunca, A., Zúbrik , M. 2013: Čo spôsobuje
odumieranie borovíc na Záhorí a ako ho zastaviť? Les a Letokruhy, 5-6: 31-33.
24. Vakula, J., Gubka, A., Galko, J., Kunca, A., Nikolov, Ch. 2013: Aktuálna situácia a
postup v boji s lykožrútom severským na Slovensku. Lesnícka práce 92 (6): 26-27.
25. Vakula, J., Gubka, A., Galko, J., Kunca, A., Zúbrik, M. 2013: Podkôrny hmyz –
pretrvávajúca hrozba smrečín Slovenska. Aké sú dôvody? Les a Letokruhy 7-8: 38-39.
7.6

Program/podprogram/prvok: 08V0302 Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo

Zdroj financovania:
Výška upraveného rozpočtu (v €):
Zámer:

Národné zdroje
515 990,00

Zámerom programu je podporiť funkčne integrované lesné hospodárstvo,
zabezpečujúce ekologickú stabilitu krajiny a posilňujúce hospodársky a sociálny
rozvoj regiónov a vidieka.

Cieľ:
1. Vykonať kontroly producentov, dodávateľov a odberateľov lesného reprodukčného
materiálu na dodržiavanie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
lesného reprodukčného materiálu so zameraním na obnovu lesných porastov najviac
poškodených škodlivými činiteľmi.
2. Zabezpečiť expertíznu činnosť na vyhodnotenie stavu a vývoja škodlivých činiteľov pri
ochrane lesa pre subjekty obhospodarujúce lesy.
3. Vypracovať koncepčné materiály, posudky a stanoviská pre aktuálne potreby štátnej
lesníckej politiky.
4. Odobrať a vyhodnotiť vzorky zo 119 monitorovacích plôch na sledovanie zdravotného
stavu lesov.
Merateľný ukazovateľ:
1.
počet subjektov
2.
počet subjektov
3.
počet výstupov
4.
počet monitorovaných plôch
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Počet

Báza rok
Báza
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Rok
Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota
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80
40
4
119
156
140
10
119
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Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
1.

2.

3.

4.

Plánovaný počet kontrol producentov, dodávateľov a odberateľov lesného reprodukčného
materiálu bol splnený (prekročený o 76): Kontrola dodržiavania zásad obhospodarovania
semenných zdrojov, kontrola evidenčných kariet uznaných zdrojov LRM, kontrola
nakladania so semenáčikmi z prirodzeného zmladenia, kontrola dodržovania
provenienčných zásad, zásad prenosu lesného reprodukčného materiálu, kontrola kariet
pôvodu obnovovaných lesných porastov, kontrola produkcie a evidencie semenáčikov a
sadeníc v lesných škôlkach a obchodovania s LRM sa vykonala u 156 subjektov.
Plánovaný počet expertíznych aktivít bol splnený. V rámci, monitoringu škodlivých
činiteľov, skúšania biologickej účinnosti bolo špecialistami a inšpektormi LOS riešených
spolu 140 udalostí (prekročenie o 100 akcií). Prehľad expertíznych aktivít
zabezpečovaných LOS v r. 2013:
- k 5. stupňu ochrany - NPR a PR: 36,
- škodlivé činitele v lese: 57,
- monitoring lykožrúta smrekového, l. lesklého, mníšky veľkohlavej: 17,
- stanoviská: k pesticídom, skúšaniu prípravkov na ochranu lesa: 5,
- iné: 25.
Vypracovalo sa 10 koncepčných dokumentov (plánovaný počet prekročený o 6). Zoznam
najdôležitejších materiálov pre potreby štátnej lesníckej politiky v roku 2013 je
nasledovný:
- spracovanie integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy za rok
2012,
- zabezpečenie podkladov do správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike pre
MPRV SR,
- vypracovanie Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva
Slovenskej republiky,
- spoluúčasť na vypracovaní novely zákona o lesoch,
- spoluúčasť na vypracovaní novely zákona o ochrane prírody a krajiny,
- vypracovanie návrhu jednotných programov starostlivosti o lesy a o chránené územia,
- vypracovanie štúdie o objeme nespracovaného kalamitného dreva v chránených
územiach,
- elaborát - Ročná správa monitoringu lesov,
- elaborát - Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2012 a ich prognóza
v roku 2013,
- správa o stave a obhospodarovaní uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu.
Plánovaný ukazovateľ bol splnený. V roku 2013 sa vykonalo zisťovanie stavu lesa spolu
na 119 plochách, a to na 111 trvalých monitorovacích plochách I. úrovne a 8
monitorovacích plochách II. úrovne (tzv. intenzívneho monitoringu) vrátane meraní,
odberu, analýz a hodnotení vzoriek rôznych zložiek lesných ekosystémov z plôch
intenzívneho monitoringu. Činnosť prebiehala v súlade s cieľmi a metódami dlhodobého
európskeho programu monitorovania lesov.
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7.7

Program/podprogram/prvok: 0900102 Vzdelávanie - NLC

Zdroj financovania:
Výška upraveného rozpočtu (v €):

Národné zdroje
16 699,00

Zámer:
Zabezpečiť odbornú pomoc pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo
Cieľ:
1. V roku 2013 zrealizovať overovanie odborných vedomostí a preškolení v zmysle platnej
legislatívy v oblasti lesného hospodárstva, vrátane aktualizácie zoznamov držiteľov
príslušných osvedčení
Merateľný ukazovateľ:
Typ

počet zrealizovaných aktivít
Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa

Báza rok

Hodnota

Báza
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

1.
Výstup

Rok

počet
1.

2013
13
13

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
Stanovené ciele boli zabezpečované v zmysle § 42 ods. 4 a 6, § 47 ods. 4, § 55 ods. 1
písm. q); § 58 ods. 1 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
§ 17 ods. 2 a § 21 písm. e) a h), zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli
a pokynov MPRV SR – Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva.
1.

Uskutočnili sa 4 akcie zamerané na overovanie odborných spôsobilostí:
‐ v termíne 04.-07.06. 2013 sa uskutočnili skúšky uchádzačov o získanie odbornej
spôsobilosti odborného lesného hospodára (OLH),
‐ v termíne 17.09.-18.09. 2013 sa uskutočnili skúšky uchádzačov o získanie odbornej
spôsobilosti pre prácu s lesným reprodukčným materiálom (LRM),
‐ v termíne 10.09. 2013 sa uskutočnili skúšky odbornej spôsobilosti na vyhotovenie
programu starostlivosti o lesy (PSL),
‐ v termíne 10.09. 2013 sa uskutočnilo overenie predpokladov technickej spôsobilosti
fyzických osôb na vyhotovenie PSL,
Zabezpečilo sa 9 školiacich podujatí pre držiteľov osvedčení odbornej spôsobilosti:
‐ v 8 termínoch sa v priebehu roka 2013 uskutočnilo školenie držiteľov osvedčenia
OLH,
‐ v 1 termíne sa v priebehu roka 2013 uskutočnilo školenie držiteľov osvedčenia pre
prácu s LRM.
Boli aktualizované zoznamy držiteľov príslušných osvedčení.
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7.8

Program/podprogram/prvok: 0900501 Štatistické zisťovanie

Zdroj financovania:
Výška upraveného rozpočtu (v €):
Zámer:

Národné zdroje
28 225,00

Správa informačného systému rezortnej štatistiky, zákon č. 540/2001 o štátnej
štatistike v znení neskorších predpisov.

Cieľ:
1. V rámci správy informačného systému rezortnej štatistiky zabezpečiť zber, spracovanie a
vyhodnocovanie ročných a štvrťročných rezortných štatistických výkazov, spracovávanie
podkladov do ZS, štatistickej ročenky a Súhrnného lesníckeho účtu.
2. Zabezpečiť zber a záznam údajov z poľovníckej štatistiky.
Merateľný ukazovateľ:
výstup
Typ

Merná
jednotka

Hodnota
ukazovateľa
Výstup

Výstup

Rok

Báza rok
Báza
1.
2.
1.
2.

Hodnota
Plánovaná
hodnota
Skutočná
hodnota

2013
áno
áno
áno
áno

Komentár k monitorovaniu plnenia cieľov programovej štruktúry a zdôvodnenie
komentára:
1. V rámci cieľa sa zabezpečila tlač, distribúcia, zber, spracovanie a vyhodnocovanie
štvrťročných a ročných rezortných štatistických výkazov. Vykonala sa úprava
programového riešenia na zber a spracovanie údajov z výkazu Drevo. Z výkazov boli
spracované podklady pre Zelenú správu, Štatistickú ročenku a Súhrnný lesnícky
ekonomický účet.
2. Zabezpečila sa tlač a distribúcia štatistického výkazu Poľov (MPRV SR) 12-01 Ročný
výkaz o jarnom kmeňovom stave zveri a o revíri, stave a love zveri. Vykonala sa úprava
programového riešenia pre zber a spracovanie údajov, zber, záznam a spracovanie údajov
štatistického výkazu. Zostavila sa Poľovnícka štatistická ročenka SR, ktorá je aj
publikovaná na ForestPortáli.
Uvedené ciele boli splnené na 100 %.
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8.

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2013

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
V súlade s platným koncepčným materiálom MPRV SR “Nový model vedy a výskumu
v rezorte MPRV SR“ ústav pokračoval v stratégii finančnej diverzifikácii príjmov. Účelové
financovanie zo zdrojov MPRV SR tvorilo približne 30 % rozpočtu ústavu (20 úloh). Väčšinu
(53 %) zdrojov si ústav zabezpečil formou projektového financovania, a to najmä z národných
agentúr APVV (20 projektov) a ASFEU (5 projektov). Približne 9 % zdrojov ústav získal
z projektov financovaných zahraničnými agentúrami v rámci 7. RP alebo ERDF fondov
cezhraničnej spolupráce (8 projektov). 8 % tvorili príjmy za odbornú činnosť spravidla
realizovanú formou zmlúv o dielo a objednávok s domácimi obchodnými partnermi. Pri ich
získaní ako dodatočných zdrojov sa vhodne prejavili opatrenia stimulujúce zamestnancov
formou odmien za získanie zákazky.
V oblasti ekonomického riadenia ústav pokračoval v znižovaní nákladov. Bolo
prijatých viacero opatrení smerujúcich k zvýšeniu finančnej disciplíny a zefektívneniu
finančného manažmentu (znižovanie nákupov spotrebného materiálu, zefektívnenie
čerpania personálnych výdavkov, pravidelné sledovanie vývoja a štruktúry výdavkov,
pracovné stretnutia vedenia so zodpovednými riešiteľmi projektov). Pozitívne sa vyvíjajúci
rozpočet umožnil stabilizovať počet pracovníkov a umožnil vyplatenie koncoročných odmien.
Rok 2013 bol posledným rokom v programovacom období 2007-2013. Väčšina
medzinárodných výziev bola už začiatkom roka 2013 uzavretá. Otvorenou možnosťou bol
program Inteligentnej Energie a medzinárodné mobilitné schémy APVV, v rámci ktorých sa
podali 2 projekty. Ústav bol preto aktívny v príprave projektov v rámci Všeobecnej výzvy
APVV 2012 (uzávierka 21.1.2013), kde bolo podaných 29 projektov, pričom 7 z nich bolo
schválených. To výrazne prispelo k finančnej stabilizácii ústavu a vytvorilo priaznivé
východiská pre činnosť ústavu v roku 2014.
Pre zabezpečenie dlhodobejšej stability ústavu sme sa aktívne zapojili do presadzovania
pôdohospodárstva a v jeho rámci lesníctva ako priority výskumu na Slovensku v novom
programovacom období. V pripomienkových konaniach sme vyjadrili naše požiadavky na
smerovanie lesníckej vedy v kontexte európskeho a národného vedecko-výskumného
priestoru. Išlo napr. o pripomienkovanie Národného plánu budovania infraštruktúry výskumu
a vývoja v SR – SK Roadmap; Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR
(RIS3 SK); Operačného program výskum a inovácie (MŠ SR + MH SR).
Zvýšené úsilie sme venovali vytvoreniu dobrých východiskových pozícií v novom
programovacie období s orientáciou na európsky výskumný program Horizont 2020, a to:
- pracovnými zasadnutiami zameranými na zintenzívnenie spolupráce s partnermi
z TUZVO, ÚEL SAV, Výskumnej stanice ŠL TANAP-u v oblastiach excelentného
výskumu;
- rokovaniami so zástupcami Stáleho zastúpenia SR v Bruseli, výsledkom čoho bolo
presadenie Lesníctva do tematickej priority Horizont 2020,
- rokovaniami s podpornými štruktúrami 7. rámcového programu na Slovensku a s MŠ SR
a s Centrom vedecko-technických informácií, koordinujúcim nástup Horizontu 2020 v SR,
- intenzívnou spoluprácou s asociáciou klastrov prostredníctvom projektu CLUSTRAT,
zameranú na presadenie klastra lesnícko-drevárskeho komplexu,
- spoluprácou s Odborom regionálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja so
zameraním na projekty regionálneho rozvoja a medzinárodnú spoluprácu regiónov
v oblasti vedy a inovácií a aktívnym pôsobením v Inovačnej rade BBSK.
V roku 2013 sa pracovníci ústavu zúčastnili konferencií usporiadaných medzinárodnými
organizáciami ako Európsky lesnícky inštitút (EFI) v Nancy a IUFRO a COST akcií, kde
prezentovali nielen výsledky výskumu, ale aj potenciál NLC pri tvorbe konzorcií do prvých
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výziev programu HORIZONT 2020. Výsledkom je participácia na príprave projektov do
otvorených výziev v 4 konzorciách.
V roku 2013 si ústav pripomenul svoje 115. výročie vzniku. V spolupráci s ÚEL SAV
Zvolen zorganizoval slávnostné spoločenské stretnutie k tomuto výročiu lesníckeho výskumu,
spojené s prezentovaním publikácie a ocenením najvýznamnejších partnerov.
V roku 2013 sa úspešne ukončila sa evaluácia Lesníckeho Časopisu – Forestry Journal
v SCOPUS a časopis bol zaradený do tejto najväčšej abstraktovej, citačnej a referenčnej
databázy na svete. Pre jeho ďalší rozvoj ústav nadviazal spoluprácu s ČZU Praha, s ktorou sa
dohodol na spoločnom vydávaní časopisu.
Všetky uvedené okolnosti vytvorili synergický efekt pôsobenia nášho pracoviska vo
vedeckom priestore v roku 2013. NLC-LVÚ Zvolen zvládlo transformačný proces v zmysle
koncepcie MPRV SR „Nový model financovania vedy ...“ a dokázalo si zabezpečiť zdroje na
činnosť a modernizáciu výskumnej infraštruktúry z mimorezortných zdrojov. Ústav má
vzhľadom na pokračovanie riešenia získaných projektov dostatok finančných prostriedkov na
svoju činnosť aj v roku 2014. Avšak vzhľadom na očakávaný výpadok výziev v súvislosti
s ukončením programovacieho obdobia existuje reálna hrozba nedostatku zdrojov v roku
2015. Ďalšie riziká a ohrozenia NLC-LVÚ Zvolen možno zhrnúť nasledovne:
- stabilitu hospodárenia negatívne ovplyvňujú nízke zdroje kontraktu;
- napriek vysokému objemu zdrojov z projektov a zmlúv, má ústav problémy s tvorbou
režijných zdrojov potrebných na chod infraštruktúry výskumu a vývoja;
- pri ďalšom (očakávanom) poklese financií na výskum od zriaďovateľa nastanú problémy
pri zabezpečovaní viacero požadovaných činností, vyplývajúcich z národnej legislatívy
a z medzinárodných záväzkov;
- vecným zameraním podávaných projektov je ústav nútený prispôsobiť sa požiadavkám
grantových schém a preferenciám riešiteľov, čím zriaďovateľ (MPRV SR) stráca vplyv na
smerovanie lesníckeho výskumu a riešenie strategických úloh nášho LH.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Ústav pri svojej činnosti vychádzal hlavne z projektového financovania. Jednotlivé
vzdelávacie projekty boli zamerané hlavne na vzdelávacie a poradenské aktivity, kde ústav
zrealizoval celkovo 35 vzdelávacích aktivít.
V rámci dvoch medzinárodných vzdelávacích projektov financovaných z programu
Celoživotného vzdelávania sa pozornosť sústredila na tvorbu materiálov v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia v drevospracujúcom priemysle, ako aj na tvorbu didaktických materiálov
pre ďalšie vzdelávanie lesníkov zo štátov južnej Európy v oblastiach ako zakladanie lesa,
kvalita dreva, protipožiarna a protipovodňová ochrana. V priebehu roka 2013 sa začala
v rámci programu Celoživotného vzdelávania implementácia ďalšieho medzinárodného
projektu zameraného na environmentálnu etiku.
Ústav pokračoval s implementáciou vzdelávacieho projektu v rámci programu SK-UA
spolupráce, ktorý je zameraný na prenos znalostí a vedomostí zo Slovenska na Ukrajinu
v oblasti prírode blízkeho obhospodarovania lesov. V rámci programu SK-MR spolupráca
ústav implementuje projekt zameraný na vytvorenie Poľovníckeho a lesníckeho klastra
v prihraničnom území.
V rámci práce s verejnosťou ústav zabezpečil koordináciu 7. ročníka Lesníckych dní,
ktoré prezentujú význam udržateľného obhospodarovania lesov pre spoločnosť. Ústav
pokračoval v koordinácii činnosti lesnej pedagogiky na Slovensku prostredníctvom projektov
„Krok za krokom smerom k lesu“, „DELESUN“, „Les ukrytý v knihe“. Uskutočnili sa dva
kurzy lesnej pedagogiky a metodický seminár lesných pedagógov. Ústav zabezpečoval tiež
konzultačnú a poradenskú činnosť v rámci lesnej pedagogiky. Bol predložený projekt
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s názvom „Aplikácia tém výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju do prostredia lesa“ v rámci
Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce prostredníctvom nadácie Ekopolis.
NLC-ÚLPV Zvolen v oblasti komerčnej činnosti zabezpečoval komplexnú činnosť pre
svojich klientov pri čerpaní finančných prostriedkov z EÚ. V súvislosti s II. výzvou pre
opatrenie 1.4 Zvyšovanie hospodárskej hodnoty lesov v rámci PRV SR 2007-2013 vypracoval
celkovo pre obhospodarovateľov lesa 9 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zároveň
v rámci II. výzvy realizoval bezplatnú poradenskú a konzultačnú činnosť pre neštátnych
obhospodarovateľov lesa a fyzické a právnické osoby poskytujúce služby v lesníctve.
V súvislosti s vyhlásenou III. výzvou pre opatrenie 2.1 taktiež v rámci PRV SR 2007-2013,
začal s prípravou 9 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zároveň aktívne spolupracoval
pri implementácií 8 projektov realizovaných v II. výzve pre opatrenie 2.1 už spomínaného
PRV SR 20017-2013. NLC-ÚLPV Zvolen v súlade s uzavretými zmluvami o dielo
zabezpečoval taktiež pre svojich klientov implementáciu (vypracovanie žiadostí o platbu
a monitorovacie správy) pre 3 projekty realizované v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 a 2 projekty realizované v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Lesnícka informatika monitoruje a optimalizuje informačné toky, spracúva
a vyhodnocuje informácie v procesoch zisťovania stavu lesov, hospodársko-úpravníckeho
plánovania a hospodárenia v lesoch SR. Vychádza z informačných potrieb odvetvia lesného
hospodárstva a priorít štátnej lesníckej politiky. Na základe celoslovenskej pôsobnosti ponúka
široké portfólio produktov a služieb tematicky zameraných na oblasť LH s dôrazom na
poskytovanie komplexných informácií o stave a vývoji lesných zdrojov v SR. Lesnícka
informatika je významnou prierezovou aktivitou NLC s realizačným výstupom do
informačného systému lesného hospodárstva. Činnosti spojené s budovaním a správou IS LH
a informačnej banky sú definované v zákone o lesoch č.326/2005 Z. z. a zakotvené
v ťažiskových dokumentoch NLC (Zriaďovacia listina a Organizačný poriadok NLC).
Neustále zvyšovanie funkčnosti a flexibilnosti IS LH postupne vytvára podmienky pre
plnenie hlavného strategického cieľa – analýzu a vyhodnotenie číselných, textových
a grafických informácií o stave, vývoji a hospodárení v lesoch SR a ich sprístupnenie
v reálnom čase v globálnej počítačovej sieti na podporu TUOL.
Významným prvkom v zabezpečovaní plnenia úloh NLC-ÚLZI Zvolen je lesnícke
mapovanie, tvorba, aktualizácia a vydávanie tematického štátneho mapového diela s obsahom
lesného hospodárstva. Strategickým cieľom vo väzbe na HÚL a vyhotovovanie PSL je
optimalizácia, urýchlenie a zefektívnenie tvorby lesníckej digitálnej mapy (LDM) na
podklade základného mapového diela SR. Podmienkou pre vyhotovenie LDM je nutnosť
zachovania cyklicky sa opakujúceho snímkovania lesných pozemkov s využitím moderných
technológií DPZ (letecká digitálna kamera a letecké laserové skenovanie (LIDAR)).
Rozšírenie využiteľnosti pre tvorbu LDM získaných farebných a infračervených leteckých
snímok v kombinácii s údajmi leteckého laserového skenovania použitím metód špeciálnej
interpretácie za účelom získavania kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o stave lesa
vytvára priestor pre zefektívnenie zberu existujúcich údajov o lesoch a získanie nových
objektívnych indikátorov o lesných ekosystémoch. Naplnenie uvedenej podmienky NLCULZI Zvolen realizuje implementáciou technológií leteckého DPZ do praxe HÚL (letecká
digitálna kamera a letecký laserový skener) v rámci aktivít projektu „Monitoring a výskum
lesných ekosystémov“, ktorý je financovaný zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

62

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA ZA ROK 2013

Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
Ústav popri plnení úloh vymedzených v kontrakte so zriaďovateľom a plnených v zmysle
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a vyplývajúcich z poslania organizácie v oblasti HÚL
poskytoval rôzne expertné služby a riešil aktuálne problémy HÚL a hospodárenia v lesoch pre
obhospodarovateľov lesov a štátnu správu.
NLC-ÚHÚL Zvolen odborne podporoval činnosť subjektov pôsobiacich v lesnom
hospodárstve SR v oblasti hospodárskej úpravy lesov a trvalo udržateľného obhospodarovania
lesov. Dosiahnuté výsledky a návrhy sprístupňoval lesníckej verejnosti, najmä
prostredníctvom Forestportalu a LGIS.
Činnosť ústavu je úzko prepojená s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva,
s vyhotovovateľmi PSL, s odbornými lesnými hospodármi a obhospodarovateľmi lesov.
NLC-ÚHÚL Zvolen chce naďalej pokračovať v snahe o kvalitné poskytovanie odborných
služieb pre štát, odbornú, ale aj laickú verejnosť v spolupráci s ďalšími organizačnými
zložkami NLC, inými odbornými organizáciami, inštitúciami a verejnosťou.
V roku 2013 sa naďalej nepriaznivo prejavoval znížený objem finančných prostriedkov
na zabezpečenie kontrahovaných úloh pre NLC-ÚHÚL Zvolen vyplývajúcich zo zákona NR
SR č. 326/205 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Ide o plnenie nasledovných úloh:
- Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HUL), metód a postupov jej vykonávania (§ 38 ods. 2
písm. a) citovaného zákona).
- Komplexné zisťovanie stavu lesa pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu
a vývoja lesov (§ 38 ods. 2 písm. b) a písm. c) a § 46 citovaného zákona).
- Plnenie úloh verejného obstarávateľa PSL (§ 38 ods. 2 písm. d) citovaného zákona).
Rozsah finančných prostriedkov zverených zriaďovateľom NLC-UHÚL Zvolen ako
verejnému obstarávateľovi na vyhotovovanie PSL v externom prostredí sa tiež neustále
znižuje, čo môže ohroziť vyhotovovanie PSL, resp. ich kvalitu.
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9.

HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
V rámci svojej činnosti ústav zabezpečoval úlohy pre zriaďovateľa MPRV SR, a to v 20
úlohách a čiastkových úlohách vyplývajúcich z kontraktu medzi MPRV SR a NLC.
V rámci týchto úloh zabezpečoval napr. vypracovanie rôznych koncepčných a programových
dokumentov pre štátnu správu LH, činnosť Lesníckej ochranárskej služby, Kontroly lesného
reprodukčného materiálu. Pre potreby MPRV SR vypracoval Akčný plán využitia potenciálu
dreva Slovenskej republiky (strategický politický dokument pre MPRV SR a vládu SR),
spracoval podklady k zelenej správe a vypracoval Systém integrovaných environmentálnych
a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF).
Pripravil aj celý rad stanovísk a podkladov pre široké spektrum otázok súvisiacich so
smerovaním LH v novom programovacom období. Pripomienkoval alebo spolupracoval pri
vypracovaní Nariadenia EP a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV;
Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky 2013-2016; Akčného plánu rozvoja
pôdohospodárstva SR na roky 2013-2020.
Ústav pripravil viacero podkladov pre MŽP SR napr. k problematike ekosystémového
účtovníctva a nového biogeografického procesu pre alpský a panónsky región.
NLC-LVÚ Zvolen tradične zabezpečoval spoluprácu s lesnou prevádzkou najmä
prostredníctvom činnosti Lesníckej ochranárskej služby a Strediska kontroly lesného
reprodukčného materiálu. Pre cieľovú skupinu pracovníkov lesníckej prevádzky, majiteľov
a užívateľov lesa ústav zorganizoval viacero medzinárodných seminárov. K trom
najvýznamnejším sa radia konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa 2013 (22. ročník),
Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2013 a Aktuálne otázky ekonomiky lesného
hospodárstva SR (12. ročník). K ďalším podujatiam patrili odborný a informačný seminár
Dynamika rastu a produkcie rovnorodých a zmiešaných lesov na Slovensku a medzinárodné
semináre konané v rámci projektov INMEIN a HYDROFOR a Trojkráľové stretnutie LOS, na
ktorých sa zúčastnili kľúčoví odberatelia úloh a predstavitelia zainteresovaných organizácií.
V rámci riešenia projektu Výskum efektívneho využívania environmentálneho,
ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku (EPOL II) boli vypracované už
prvé realizačné výstupy, a to celoslovenská klasifikácia poškodenia lesov zo satelitných
snímok Landsat k roku 2013 a nová mapová aplikácia webovej služby STALES:
http://www.nlcsk.org/stales/stales_swipe_tool.html ako pomôcka pre štátnu správu LH,
majiteľov lesa ale i lesnícku taxáciu. Prepojenie na lesnícku prax dokumentujú aj početné
príspevky pracovníkov NLC-LVÚ Zvolen do odborného časopisu pre lesnícku verejnosť Les
& letokruhy.
Z ďalších organizácií, ktoré využívali výsledky výskumnej a odbornej činnosti na
základe zmlúv o dielo možno spomenúť Lesy SR, š.p., Slovenskú agentúru životného
prostredia, Štátnu ochranu prírody SR, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy,
Slovenská správa ciest a Konzultačná skupina Podzemná voda, spol. s r.o. Nie nevýznamnou
skupinou odberateľov, aj keď s finančne menším objemom, je aj niekoľko desiatok subjektov,
ktoré nás oslovili formou objednávok prác a výkonov. Najvýznamnejšiu položky tvorili
objednávky do Centrálnych lesníckych laboratórií, ktoré sú súčasťou NLC-LVÚ Zvolen
a objednávky lesníckych subjektov (najmä súkromných) súvisiace s prípravou projektov pre
výzvy PRV.
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Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
NLC-ÚLPV Zvolen v rámci svojej činnosti zabezpečovalo predovšetkým úlohy
pre MPRV SR – sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva a sekciu rozvoja vidieka.
Pozornosť v oblasti vzdelávania bola zameraná hlavne na odbornú prípravu ku skúškam
a preškolenia odborných lesných hospodárov. Na základe poverenia MPRV SR sa vykonalo
overovanie odborných vedomostí v oblasti osobitnej spôsobilosti LH:
 odborný lesný hospodár,
 spôsobilosť pre prácu s lesným reprodukčným materiálom,
 odborná a technická spôsobilosť na vyhotovovanie PSL.
Významnou vzdelávacou aktivitou, ktorú z poverenia MPRV SR vykonávalo NLC-ÚLPV
Zvolen, bolo organizačné zabezpečenie odborného vzdelávania a vydávanie osvedčenia
o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou platnosťou pre
vedúcich pracovníkov v poľnohospodárskej a lesníckej praxi (modul 02) a pre aplikátorov
v lesníctve (modul 04).
Činnosti v rámci ďalšieho vzdelávania a poradenstva boli zamerané na pracovníkov
lesníckej prevádzky. Medzi najvýznamnejších partnerov patria: LESY SR, š. p., PRO
POPULO Poprad, s. r. o., Združenie obecných lesov SR. Vzdelávacie aktivity sa tematicky
sústredili hlavne na ochranu lesa, rastlinolekársku starostlivosť a poľovníctvo.
V oblasti práce s verejnosťou ústav koordinoval prípravu a realizáciu 7. ročníka
Lesníckych dní. Do prípravy a realizácie sa zapojilo 6 hlavných partnerov a 19 ostatných
partnerov, hlavné akcie sa uskutočnili v piatich mestách (Zvolen, Bratislava, Kežmarok,
Prešov, Rožňava) a vybrané podujatia v ďalších mestách a obciach, celkove sa zúčastnilo
približne 5 000 návštevníkov. V rámci lesnej pedagogiky sa uskutočňovali aj ďalšie projekty,
na ktorých sa podieľali aj neštátne subjekty (Mestské lesy Košice, a. s., Mestské lesy
v Bratislave, Mestské lesy Kremnica a pod.) a subjekty drevospracujúceho priemyslu
(Slovwood a. s. a Mondi SCP a. s.). Jednalo sa o prednáškovú činnosť, zabezpečovanie
environmentálneho vzdelávania počas firemných podujatí, zabezpečovanie grafických
návrhov reklamných predmetov, ale aj spolupráca v projektoch Detská lesnícka univerzita,
Les ukrytý v knihe a Krok za krokom smerom k lesu. Do projektu Les ukrytý v knihe bolo
zapojených 70 knižníc a 250 základných škôl a do projektu Krok za krokom smerom k lesu
viac ako 800 žiakov.
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
NLC-ÚLZI Zvolen vzhľadom na svoje portfólio činností v oblasti lesníckych informácií,
vrátane geoinformácií a mapových diel, má veľký okruh spolupracujúcich organizácií rôzneho
zamerania, hlavne v oblasti lesníctva, životného prostredia a geodézie.
Spolupracuje s celým radom organizácií miestneho, regionálneho a celoštátneho
pôsobenia – Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR, KLÚ, OLÚ, ŠÚ
SR, PPA, TOPÚ, GKÚ, VÚGKK, ÚGKK SR, ŠOP SR, združenia neštátnych vlastníkov
a obhospodarovateľov lesa, Združenie taxačných kancelárií SR, organizácie štátnych lesov,
organizácie neštátnych obhospodarovateľov lesa, poľovné združenia, univerzity s technickým
a prírodovedným zameraním. Spolupráca s týmito organizáciami je tradične dobrá, korektná
a obojstranne výhodná. Po vecnej stránke ide predovšetkým o výmenu informácií
a spoluprácu na mechanizmoch ich získavania a interpretácie. Nezanedbateľnú skupinu
užívateľov výstupov NLC-ÚLZI Zvolen tvoria orgány štátnej správy LH, vlastníci
a obhospodarovatelia lesov, znalci v odbore oceňovania lesov, projektanti pozemkových
úprav, študenti a vedeckí pracovníci.
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Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
NLC-ÚHÚL Zvolen realizoval plánované a operatívne úlohy zadané MPRV SR
s prioritou zabezpečovania rozvoja HÚL, metód a postupov jej vykonávania, verejného
obstarávania PSL, posudzovania a preberania prác na vyhotovovaní PSL, odborného
usmerňovania vyhotovovania PSL, vykonávania komplexného zisťovania stavu lesov,
poskytovania odborných služieb v oblasti hospodárskej úpravy lesov a trvalo udržateľného
obhospodarovania lesov.
NLC-ÚHÚL Zvolen v súvislosti so zabezpečovaním vyhotovovania PSL spolupracoval
s orgánmi ŠS LH, účasťou na príslušných konaniach (prerokovanie Správ o hospodárení,
schvaľovanie PSL a iné). Aktívna bola spolupráca so ŠS LH aj pri posudzovaní a preberaní
fakturovaných prác v procese vyhotovenia PSL a riešení aktuálnych problémov na
konkrétnych LC.
Metodické usmerňovanie prác vyhotovovania PSL bolo zabezpečované priebežne, a tiež
pri posudzovaní a preberaní údajov PSL v spolupráci so všetkými subjektmi vyhotovujúcimi
PSL. Efektívna spolupráca prebiehala aj s obhospodarovateľmi lesov, s jednotlivými
odbornými lesnými hospodármi, pri riešení odborných problémov počas vyhotovovania PSL.
Vo vzťahu k aktuálnym problémom lesného hospodárstva súvisiacich s vyhotovovaním
PSL, najmä v oblastiach s veľkým rozsahom náhodných ťažieb v dôsledku odumierania
smrečín, existovala operatívna spolupráca so štátnou správou, odbornými organizáciami,
vyhotovovateľmi PSL a obhospodarovateľmi lesov.
Pre LESY SR, š. p., Banská Bystrica a Ministerstvo obrany SR boli vypracované
konkrétne analýzy, expertízy, poskytnuté odborné podklady.
V roku 2013 pokračovalo prioritné zameranie činnosti a inštitucionálnej spolupráce
najmä na oblasť trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
Znalecký ústav vypracoval znalecké posudky pre súdy, orgány činné v trestnom konaní,
právnické a fyzické osoby, plány technických a biologických rekultivácií a zámery využitia
lesných pozemkov pre právnické osoby, stanoviská, doplnky pre právnické a fyzické osoby.
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10.

PRÍLOHY
Organizačná štruktúra Národného lesníckeho centra k 31. 12. 2013

Úsek generálneho riaditeľa

Úsek námestníka generálneho riaditeľa
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Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
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Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
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Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
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